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Förord  

Vi vill börja med att tacka de lärare och rektorer som med sitt deltagande gjort denna studie 

möjlig att genomföra. Vidare vill även tacka vår handledare för tips och råd på vägen. Ett tack till 

våra familjer för deras positiva stöd som de har givit oss under uppsatsens gång.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning  

Denna uppsats behandlar rektorns pedagogiska ledarskap utifrån ett rektor- och lärarperspektiv. 

Syftet med den genomförda studien är att undersöka och försöka förtydliga hur rektor själv och 

lärarna idag uppfattar rektorns pedagogiska ledarskap representerat av situationen på kommunala 

skolor. Utifrån detta syfte formulerades tre frågeställningar som behandlar vad begreppet 

rektorns pedagogiska ledarskap innebär formellt, hur rektorn utövar pedagogiskt ledarskap samt 

vilka ramar som påverkar rektorns pedagogiska ledarskap. Metoden som användes för att samla 

in datamaterial var halvstrukturerade intervjuer med två rektorer och åtta lärare på två 

kommunala skolor (F-6). Datamaterialet kategoriserades utifrån intervjuer och frågeställningar. 

Analysen presenteras utifrån studiens frågeställningar och analyseras utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna som är ramfaktorteorin och socialpsykologiskt perspektiv. Resultatet visar att 

ingen av rektorerna eller lärarna på de två skolorna exakt kan definiera vad rektorns pedagogiska 

ledarskap innebär. På båda skolorna visade det sig att rektorn utövar sitt pedagogiska ledarskap 

på flera olika sätt. Det framgår särskilt att det inte finns tillräcklig tid för rektorns pedagogiska 

ledarskap trots att förväntan och målet hos lärare och rektor är att rektorn kan prioritera sitt 

pedagogiska ledarskap. Det är bland annat tydligt att andra arbetsuppgifter och ansvarsområden 

tar tid från rektorns pedagogiska ledarskap. Båda kategorier som intervjuade i studien anser att 

rektorn är ansvarig för att all lärare på skolan känner till och är överens om vad styrdokumenten 

innebär och att de följs. Samtidigt framhålls det att styrdokumenten är otydliga och svårtolkade. 

Det framkommer också att rektorn befinner sig i ett korstryck av förväntningar och krav både 

underifrån av lärarna på skolan och uppifrån av politikerna. Detta medför att det pedagogiska 

ledarskapet blir lidande av både korstrycket, tidsbristen och mängden av andra arbetsuppgifter 

som är kopplade till rektorns yrkesroll.  

 

Nyckelord: Pedagogiskt ledarskap, rektor, lärare, intervju 
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1. Inledning 

Intensiv debatt pågår i media om hur skolsystem och lärande skall förbättras så att kunskapsnivån 

hos eleverna skall bli så hög och ändamålsenlig som möjligt. Fokus måste då också ligga på 

rektorsrollen och hur denna utövas samtidigt som lärarna också måste vara kompetenta och 

välmotiverade. De yttre kraven från samhället blir ännu mera detaljerade och de ändras ständigt. 

Det kommer stora mängder av direktiv och dokument som rektorn måste förhålla sig till. 

Resultatet blir märkbart ofta att det uppstår två sammansättningar i styrandet, en som tar hänsyn 

till yttre krav och en som handlar om skolans egentliga arbete (Skolverket, 2011). Rektorns och 

förvaltningens syn på vad som är det viktigaste i ledarskapet stämmer inte alltid överens. 

Förvaltningen kan till exempel lägga tyngdpunkten på det ekonomiska ansvaret medan rektorn 

ser det sociala och kontakten med lärarna, eleverna och föräldrarna som sitt främsta uppdrag. 

Idag kräver stat och kommun via formella styrdokument såsom skollag, läroplaner och 

skolinspektionens granskningar att rektor ska agera som en så kallad pedagogisk ledare    

(Skolverket, 2011). Rektorn ska ansvara för personal, ekonomi och administrativa uppgifter och 

samtidigt leda lärande och utveckling på skolan. Rektorn skall också i sitt arbete inrikta sig på 

elevers lärande och kunskapsinhämtning. Rektorsrollen är idag under stor förändring. Det 

innebär att förutsättningar och förväntningar på vad rektor ska anpassa sig till varierar mellan 

skolor och kommuner. Förväntningar finns om tydlig kommunikation, ordentliga beslut och 

verksamhetsutveckling på ett ansvarsfullt sätt med hög måluppfyllelse och implementering av 

politiska direktiv. I rektorsrollen ingår också interaktion och en stor social delaktighet till exempel 

framföra frågor, lösa andras problem, stödja och skapa förtroende och att aktivt driva 

pedagogiska frågor. Mycket tid går också till oplanerade händelser, organisation och åtgärder för 

elever som behöver särskilt stöd (Forskning.se, Ärlestig).  

Vi försöker i denna uppsats belysa vad det pedagogiska ledarskapet som rektor kan handla om 

och hur det kan utövas. Rektorsuppdraget ingår i ett komplext utbildningssystem, med ansvar för 

barn och deras lärande, där rektorn dagligen hanterar en stor och varierad mängd av beslut och 

arbetsuppgifter. Därför är det intressant att försöka få en ökad förståelse för hur rektorns roll 

som pedagogisk ledare ser ut. Hur tillämpar rektor ett pedagogiskt ledarskap direkt 

sammankopplat till lärande och utveckling av undervisningen ett sammanhang där det dessutom 

konstaterats att rektors ledarskap faktiskt har inverkan på elevers resultat och skolans framgång?  
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2. Bakgrund  

I detta kapitel redovisas en bakgrund till den aktuella studien genom en historisk tillbakablick på 

skolans och undervisningens utveckling i Sverige, en beskrivning av rektors komplexa uppdrag,  

samt en beskrivning av dagens skoldebatt om rektorns pedagogiska ledarskap.  

2.1 Skolan i förändring från centralisering till decentralisering  

Rektorns pedagogiska ledarskap är ett omdebatterat ämne då skolan har genomgått stora 

förändringar under de senaste decennierna som har påverkat rektorns roll (Blomgren & Waks 

2009, s.227). Tidigare med start från 1950-talet var skolan en centraliserad enhetlig skola med 

regelstyrning, staten var huvudman och styrde skolan med tydliga direktiv om hur den skulle 

arbeta med olika uppgifter (Svedberg, 2007, s 293; Skolverket, 2011). Idag är skolan 

decentraliserad vilket samtidigt innebär att den styrs av staten genom målbeskrivningar i angivna 

styrdokument som skolan ska uppnå (Augustinsson & Brynolf, 2009, s 170). Decentraliseringen 

har förutom att den medfört en mål- och resultatstyrd skola också medfört att staten har lämnat 

över ansvaret för skolans styrning till kommunerna (Rapp, 2009, s 29). I skollagen 2 kap. 2 § står 

det att kommunen är huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. Det 

har gjort att varje kommun får fördela resurserna och skolorna får själva komma fram till hur de 

ska arbeta för att nå målen inom de angivna ramarna (Augustinsson & Brynolf, 2009, s 170-171).  

Styrdokumentens uppdrag är att omvandla politiska beslut i praktisk handling till skolans 

verksamhet (Rapp, 2009, s 25).  

Rektorn anses vara huvudperson när det gäller tolkning och förståelse av styrdokumenten. 

Rektorns roll har ändrats från att ha varit den som tolkat regler och varit förvaltare till att vara en 

pedagogisk ledare som har ansvaret för att målen uppnås (Kåräng, 1997, s 263). Begreppet 

pedagogiskt ledarskap har därför fått en mer central roll och ses som rektorns viktigaste uppgift 

(Nestor, 1993, s 155).  

Enligt dagens styrdokument har rektorn ett större ansvar för att genomföra sin roll som 

pedagogisk ledare. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Skolverket, s 18) står det att rektorns ansvar är att vara pedagogisk ledare och chef för lärare och 

annan personal. Rektorn har ansvar för att verksamheten styrs mot de nationella målen och att 

skolans resultat följs upp och utvärderas i relation till de nationella målen och kunskapskraven. 

Rektorn bär det yttersta ansvaret för skolans resultat. I skollagen (2010:800) står följande:  
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9 § Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Det 

pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas av en förskolechef. Dessa ska 

särskilt verka för att utbildningen utvecklas 

Exempelvis förväntas rektorn ge möjligheter för att utbildningen utvecklas genom att ge 

förutsättningar för att diskutera pedagogiska frågor, leda samtal och möten, utvärdera 

undervisning, stödja lärarna och genomföra systematiska uppföljningar av resultaten på skolan 

(Ärlestig, 2011, s 115-116; Rapp, 2009, s. 66-67).  

   2.2 Rektorns komplexa uppdrag  

Enligt traditionell styrning av skolans verksamhet finns det förväntningar på att rektorn ska ha 

kontroll över både vad som sker på skolan och hur det sker. Om rektorn saknar kontroll finns 

risken att bli stämplad som misslyckad vilket inte tar hänsyn till rektorns komplexa vardag och 

faktiska verklighet. I en sådan komplex verksamhet som skolan innebär är det svårt att ha 

fullständig kontroll (Augustinsson & Brynolf, 2009, s 10-11). Rektorsrollen delas vanligen upp i 

tre områden det ekonomiska, det administrativa och det pedagogiska området. Under de senare 

åren har det pedagogiska ledarskapet betraktats som ett av rektorns huvuduppdrag. Samtidigt har 

det också påpekats att både det ekonomiska och det administrativa ansvaret konkurrerar med 

utrymmet för det pedagogiska ledarskapet. För att det pedagogiska ledarskapet ska få mer plats 

krävs kommunala insatser i form av fler administrativa medarbetare (Nestor, 1993, s 155; 

Svedberg, 2000, s 198).    

2.3 Dagens debatt 

Enligt Skolinspektionens rapport (2010:15, s 6) är det många rektorer som har svårt att leva upp 

till förväntningarna på att vara en pedagogisk ledare i skolans organisation.  Rapporten är inriktad 

på elevers lärande och kunskapsutveckling.  Skolinspektionen (2010:15, s 6) vill se framsteg i  

rektorns ledarskap när det gäller rektorns dialog med lärarna kring undervisning och  

kompetensutveckling, att ge möjlighet till delaktighet och inflytande samt i det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

     En central frågeställning i diskussionen om rektorns pedagogiska ledarskap är om rektorn kan 

utöva sitt pedagogiska ledarskap utan att själv vistas i undervisningssituationen i klassrummen. 

De personer som anser att rektorn kan utöva ett pedagogiskt ledarskap utan att få denna 

förstahandsinformation som rektorn får genom klassrumsbesök tycker främst att det handlar om 

styrning och fördelning av skolans resurser samt skol- och kompetensutveckling för den 

pedagogiska verksamheten (Skolverket, 2011). De personer som anser att rektorn behöver 
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förstahandsinformation från klassrummen menar att rektorn behöver komma ut i klassrummen 

för att se hur undervisningen bedrivs i verkligheten (Skolverket, 2011). Oftast är realiteten av 

rektorns pedagogiska ledarskap en kombination av båda ovan nämnda åsikter (Skolverket, 2011).  

En rektor som är ute på skolan förstår mycket bättre hur lärarna tänker och hur de genomför sitt 

arbete. Lärarna vill att rektorn ska vara ute på skolan för att få information om hur de arbetar 

(Viggosson, 1998, s 65).  Klassrumsbesöken är en angelägen del i det pedagogiska ledarskapet. 

Det är rektorn som har ansvaret för helheten och ska ha en övergripande inblick i verksamheten.  

Detta innebär till exempel att rektorn ska se till att de nationella kunskapsmålen tolkas och följs, 

att uppdraget utförs på ett rättssäkert och likvärdigt sätt samt att det finns fokus på resultat. Syftet 

med klassrumsbesöken är att följa det verkliga pedagogiska arbetet och efter besöken genomföra 

utvecklande samtal med lärarna om vad rektor observerat. Samtal där lärarna klargör hur 

undervisningen vid den aktuella lektionen är relaterad till elevers resultat, hur undervisningen är 

kopplad till måldokument på olika nivåer samt hur läraren uppfattat situationen (Forskning.se, 

Törnsen).   

Tidigare har det funnits ett slags osynligt kontrakt mellan lärare och rektorer som till exempel 

gick ut på att undervisningen skulle skötas av lärarna. Detta kontrakt anser många nu är på väg att 

brytas. Lärarna uppskattar att rektorn deltar i undervisningen och därefter samtalar med läraren 

om olika aspekter av undervisningen. Lärare vill bli sedda och få feedback då detta utvecklar 

undervisningen (Forskning.se, Törnsen). Vi ska i denna studie undersöka hur rektor och lärare 

uppfattar rektors pedagogiska ledarskap på två kommunala skolor  
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3. Litteraturöversikt  

Denna del av uppsatsen omfattar centrala begrepp, genomgång av tidigare forskning och 

teoretiska utgångspunkter som anses relevanta för den studie som redovisas i uppsatsen.  

3.1 Begreppsdefinitioner 

3.1.1 Pedagogiskt ledarskap  

 

Begreppet pedagogiskt ledarskap har många definitioner och ges olika innebörder (Nestor, 1993, 

s 183). Bo Nestor har gjort en studie om vad pedagogiskt ledarskap betyder för en rektor och hur 

rektorn kan arbeta med pedagogiskt ledarskap i verkligheten. Han har i sin forskning kommit 

fram till resultatet genom att använda sig av dokumentstudier och enkäter och definitionen av 

pedagogiskt ledarskap som är utgångspunkten i studien är:   

Pedagogiskt ledarskap är det inflytande en skolledare utövar i förhållande till lärarna genom olika 

handlingar, som syftar till att påverka dem att utveckla undervisningen i enlighet med de mål och 

riktlinjer som anges i läroplan och skollag (s, 183). 

Nestor (1993, s 183) anser att de uppgifter och handlingar som främst kan relateras till 

definitionen ovan är verksamhetsutveckling och utvärdering samt även administration och 

organisation som kan kopplas till skolans mål. Han beskriver det pedagogiska ledarskapet i 

nedanstående figur:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figur 1. Pedagogiskt ledarskap, tolkat av Nestor. 

 Ytterliggare hävdar Nestor att begreppet pedagogisk ledning skulle kunna definieras som 

ledning, samordning, utveckling och utvärdering av verksamheten utifrån skollagen och 

läroplanen (Nestor, 1993, s 183). 

Begreppet pedagogiskt ledarskap har även uppmärksammats i andra studier. Kåräng (1997, s 

263-264) har i sin undersökning använt sig av Skolverkets nationella utvärderingar av grundskolan 
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1992 och 1995. Han har även tagit reda på hur Skolverkets personal och lärare på högstadieskolor 

uppfattar hur det pedagogiska ledarskapet fungerar på skolorna. Skolverkets personals- och 

lärarnas uppfattningar jämfördes med enkäter innehållande skolans inre arbete samt elevernas 

studieresultat. Kåräng beskriver begreppet pedagogiskt ledarskap som ett positivt värdeladdat 

begrepp. Kåräng (1997, s 263-264) menar liksom Nestor (1993, s 183) att begreppet pedagogiskt 

ledarskap har många definitioner eftersom olika personer ger begreppet olika innehåll. Enligt 

Kåräng är begreppet pedagogiskt ledarskap oklart och kan kopplas till undervisningen genom ett 

direkt och målinriktat arbete.  

I Svedbergs studie (2000, s23, 95) undersöks rektorsrollen och hur den formas av de olika 

intressen och traditioner som finns. Svedberg (2000, s 63-65) använder en socialpsykologisk 

referensram i sin undersökning Han genomförde undersökningen som en fallstudie med 

intervjuer av rektorer inom en kommun. Svedberg (2000, s 197) anser att pedagogiskt ledarskap 

kopplas till målstyrningsdiskursen och används flitigt. Den nya läroplanen och styrsystemet har 

medfört att rektorn blivit en nyckelperson inom skolans värld där rektorns pedagogiska ledarskap 

står i fokus.  

Skolinspektionen (2012:1) ger sin definition av begreppet pedagogiskt ledarskap enligt 

följande;  

              Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen 
                 samt beskriva aktiviteter för en god måluppfyllelse i relation till 

                 de nationella målen i skolan och för att förbättra skolans resultat 

                 så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin 

                 utveckling.(Skolinspektionen 2012:1, s 6).  
 

 

Det medför att rektorn måste behärska och ha kunskap om styrdokumenten, kunna 

förverkliga dem på skolan, ge förståelse hos lärarna då det gäller sambandet mellan undervisning 

och elevernas resultat (Skolinspektionen, 2012:1, s 6).   

3.1.2 Styrdokument  

Skolan styrs av olika dokument, lagar och regler. Inom begreppet styrdokument inkluderas 

skollagen, förordningar, föreskrifter, skolverkets allmänna råd, läroplaner, kursplaner och 

betygskriterier samt Skolverkets författningssamling (Lärarnas Riksförbund, 2011). I denna studie 

kommer främst Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11, och 

skollagen att användas.   
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3.1.3 Rektor  

Begreppet rektor avser den person som har en skolledande befattning. I den litteratur där 

begreppet skolledare förekommit används i denna uppsats rektor.  

3.2 Tidigare forskning 

3.2.1 Rektorns pedagogiska ledarskap i ett historiskt perspektiv 

De första tecknen av begreppet rektors pedagogiska ledarskap har sina rötter sedan 1946 års 

skolkommission. Begreppet kan kopplas dit då en av rektorns viktigaste arbetsuppgifter var att 

leda det pedagogiska arbetet på skolan. Sedan dess har begreppets innebörd varierat och 

uppfattningen av begreppet är än idag inte alla överens om (Nestor, 1993, s 148). Nestor har i sin 

studie undersökt skolpolitiska dokument under åren 1946- 1989. Ett resultat han kommer fram 

till är att begreppet pedagogiskt ledarskap har stärkts under årens lopp och utövandet av detta är 

rektorns främsta uppgift. Trots att det pedagogiska ledarskapet framhävs som rektorns främsta 

uppgift har rektorerna ett administrativt och organisatoriskt ledarskap som tar tid från det 

pedagogiska arbetet. En del administrativa och organisatoriska uppgifterna ingår i det 

pedagogiska ledarskapet då det är inriktat mot pedagogiska uppgifter (Nestor, 1993, s 155). 

Under hela perioden 1946-1989 har det betonats att rektorn behöver resurser där någon annan 

kan sköta administrativa delar av rektorns arbetsuppgifter för att rektorn ska kunna lägga mer tid 

på det pedagogiska ledarskapet. Från början var det pedagogiska ledarskapet endast kopplat till 

undervisningen i klassrummen. Därefter har det förändrats till att utveckla undervisningen samt 

förverkliga mål och riktlinjer i läroplanen genom olika handlingar. Enligt Nestor (1993, s 155) 

innebär verkställandet av rektorns pedagogiska ledarskap att utveckla skolans verksamhet med 

utgångspunkt i läroplanens mål och riktlinjer i fokus. Ett resultat i studien är att rektorn inte nått 

upp till förväntningarna som ställts på rektorns pedagogiska ledarskap.  

3.2.2 Konkreta utförandet av rektorns pedagogiska ledarskap  

Rektorns pedagogiska ledarskap kan organiseras och utövas på olika sätt och i exempelvis Rapps 

(2009) avhandling Rektor och lagen – En studie av skolans pedagogiska ledare ger rektorerna sin syn på 

vad pedagogiskt ledarskap kan innebära. Rapp (2009, s 167) använder intervjuer och enkäter för 

att komma fram till sina resultat. Rektorerna i Rapps undersökning menar att arbetsuppgifter som 

kan relateras till rektorns pedagogiska ledarskap exempelvis är att stärka lärarnas kompetens om 

styrdokument och föra pedagogiska samtal med lärarna om undervisning. Dessutom nämner 
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rektorerna att de kan följa upp skolans resultat genom enkäter, granska betyg och resultat av de 

nationella proven (Rapp, 2009, s 146-147). 

Nestor (1993) utvidgar i sin studie informantgrupperna till både rektorer och lärare som ger 

sin uppfattning om vad rektorns pedagogiska ledarskap kan omfatta. Två tredjedelar av 

rektorerna hävdar att de relaterar sitt pedagogiska ledarskap till målfrågor, personalomsorg och 

att ge lärarna stöd i olika pedagogiska frågor. Den sista tredjedelen anser att det pedagogiska 

ledarskapet omfattar allt rektorsarbete som exempelvis att leda och planera verksamheten. Av de 

intervjuade lärarna anser två tredjedelar att verksamhetsutveckling, personalomsorg och att visa 

intresse för undervisningen är det som kan kopplas till rektorns pedagogiska ledarskap. Den sista 

tredjedelen av lärarna ger olika svar och är svåra att klassificera (Nestor, s 172-173).   

Utifrån ett rektorsperspektiv anser rektorerna att deras personal, då främst lärarna, förväntar 

sig att rektorn ska vara involverad i pedagogiska frågor (Rapp, 2009, s 131). Många av personalen 

vill att rektorn ska vara tillgänglig på skolan och kunna ta beslut i olika frågor. För att utveckla 

skolan behöver rektorerna skapa förutsättningar för lärarna och ge dem det stöd som behövs. 

Rektorn ansvarar även för att personalen inte får för många arbetsuppgifter att ta ansvar för. Vid 

problem ska rektorn stå på personalens sida och ge den hjälp de behöver. Enligt rektorerna vill 

inte all personal ha en pedagogisk ledare (Rapp, 2009, s 131).  

I Ludvigssons avhandling Samproducerat ledarskap- hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans 

vardagsarbete (2009) är syftet att undersöka hur ledarskapet skapas i och av samspelet mellan rektor 

och lärare. Metoden som använts för att få fram resultatet är fallstudier på tre skolor 

Strandskolan, Byskolan och Alléskolan (2009, s 79). På Strandskolan anser rektorn att samtal med 

personalen är grundläggande i det pedagogiska ledarskapet. Rektorn menar att för att en ändring 

ska få genomslag på skolan behöver lärarna ha förståelse för förändringen annars fungerar det 

inte. Ludvigsson tolkar rektorns utsagor som att rektorn menar att samspelet och förhandlandet 

med lärarna är det centrala för att utveckla verksamheten (Ludvigsson, 2009, s 97-98). 

Lärarna på Strandskolan menar att rektorn involverar lärarna i förändringsarbetet samt att 

rektorn framför sina idéer. För att rektorn ska vara insatt i verksamheten krävs det att rektorn är 

tillgänglig på skolan för att lärarna ska få möjlighet till svar när de behöver (Ludvigsson, 2009, s 

100). 

På Byskolan anser rektorn att all personal som arbetar på skolan ska få säga vad de tycker och 

att de ska lyssna på varandras åsikter. Rektorn anser att om hon reflekterar och involverar lärarna 

i skolans pedagogiska frågor så ökar förståelsen i arbetet mot skolans gemensamma mål. 

(Ludvigsson, 2009, s 115-116).  
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På Alléskolan har rektorn varierande tillvägagångssätt för att få lärarna engagerade i 

förändringsarbetet på skolan exempelvis genom samtal och möten. För att möten som arrangeras 

av rektorn ska vara meningsfull för lärarna krävs noggrann planering och möjlighet till 

delaktighet. Rektorn anser att utrymme för samtal med lärarna är grunden för att förstå lärarnas 

arbetssituation och inre kompetens (Ludvigsson, 2009, s 136- 144). 

Rektorernas uttalanden gällande klassrumsbesök kan sammanfattas i tre punkter i Viggossons 

avhandling I fjärran blir fjällen blå- en komparativ studie av isländska och svenska grundskolor samt sex 

fallstudier om närhet som en förutsättning för pedagogiskt ledarskap (1998, s 127). De tre punkterna 

innebär att det är svårt att genomföra klassrumsbesök eftersom rektorerna upplever att det inte 

finns tid till det, att lärarna kan uppfatta klassrumsbesök som kontroll av rektorn samt att 

klassrumsbesök bör anses som en naturlig uppgift i rektorns pedagogiska ledarskap. Lärarna vill 

att rektorn ska vara synlig på skolan för att få information om hur de arbetar. En rektor som är 

synlig och delaktig på skolan får bättre förståelse för hur lärarna tänker och hur de genomför sin 

undervisning (Viggosson, 1998, s 65) menar lärarna. Även i Ludvigssons (2009) studie betonas 

rektorns klassrumsbesök. På Byskolan är rektorns ambition att göra klassrumsbesök oftare än vad 

hon gör. Lärarna på samma skola hävdar att rektorns besök i verksamheten har minskat 

(Ludvigsson, 2009, 120). På Strandskolan varierar lärarnas åsikter om rektorns vistelse i 

verksamheten och arbetet med pedagogisk ledning. Rektorn eftersträvar att få tid till 

klassrumsbesök enligt några lärare. Klassrumsbesöken har varit korta och få i antal och lärarna är 

kritiska till om rektorn verkligen förstår hur lärarnas situation i klassrummet är (Ludvigsson, 

2009, s 100-101). På Allèskolan beskriver rektorn att så fort hon får tid försöker hon vara delaktig 

i verksamheten. Vid de spontana verksamhetsbesöken är fokus på hur eleverna har det och vid de 

planerade verksamhetsbesöken är fokus på lärarnas undervisningsförmåga (Ludvigsson, 2009, s 

145). Ärlestig (2008, s 196) beskriver att lärarna i hennes studie hävdar att rektorn nästan aldrig 

genomför klassrumsbesök och att det skilde sig från rektorernas åsikter då de anser att de 

genomför klassrumsbesök oftare än vad tyckte.  

Rektorn bär huvudansvaret för att skolan genomför utvärderingar av skolans arbete. I 

utvärderingen ingår det att kontrollera hur elevernas resultat överensstämmer med lärarnas 

undervisning (Ekholm, Blossing, Kåräng, Lindvall & Scherp, 2000, s 207). Vidare genomför 

Skolinspektionen kvalitetsgranskning där inriktningen är att se hur vilka förutsättningar rektorn 

har för att lyckas med det pedagogiska arbetet på skolan (2012:1, s 5).  

Rektorn är ansvarig för elevvårdsarbetet och har en nyckelroll för hur elevhälsan prioriteras 

och vilken status den får. Under elevvårdskonferenser är rektorn chef och den som ansvarar för 

att delegera arbetet mellan elevvårdsteamets medlemmar och det är rektorn som tar de 
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fastställande besluten (Backlund, 2007, s 42, 89). Rektorns arbetsdag består till stor del av samspel 

med andra människor och därmed är kommunikation och samtal ett viktigt verktyg för rektorn i 

sin yrkesroll. Den största delen av kommunikationen sker ansikte mot ansikte i både planerade 

och oplanerade samtal och genom möten med lärarna (Brüde Sundin, 2007, s 39-40). Dessa 

tillfällen ger rektorn och lärarna möjlighet att lyssna på varandras åsikter och få förståelse för den 

andres situation (Ludvigsson, 2009, s 71). Således är rektors arbete ett mycket relationstätt arbete.  

3.2.3 Ramar som påverkar rektorns pedagogiska ledarskap  

Tid är en ramfaktor som ofta beskrivs som en bristvara i skolan. Rektorerna anser att bristen av 

tid påverkar hur deras ledarskap fungerar i verkligheten (Brüde Sundin, 2007, s 140). Några av 

lärarna i Ludvigssons (2009, s 121) studie anser att rektorn inte har tid att genomföra alla 

arbetsuppgifter som är kopplade till rektorsrollen och att rektorn då måste prioritera sina 

arbetsuppgifter. Svedberg (2000, s 191-201) menar att tiden är en bristvara och att mycket av den 

värdefulla tiden går till administrativa ärenden och praktiska uppgifter av olika slag och att det 

ständigt sker avbrott i rektorns arbete. Svedberg (2000, s 199-201) hävdar vidare att de 

administrativa uppgifterna som tar tid från de pedagogiska uppgifterna påverkar rektorns och 

lärarnas förväntningar på det pedagogiska ledarskapet. Han poängterar att vissa administrativa 

och organisatoriska arbetsuppgifter kopplas till det pedagogiska ledarskapet men att många av 

uppgifterna inte gör det. I Svedbergs studie är syftet att undersöka och analysera rektorsrollen 

och hur den utformas i konkurrensen mellan rektorns olika arbetsuppgifter (Svedberg, 2000, s 

23). Tidsbristen påverkar rektorns möjlighet att vistas i verksamheten och därmed begränsas 

insamlingen av information från lärarnas arbete. Tidsbristen medför även krav på lärarna att vara 

självständiga eftersom rektorn inte hinner vara ute på skolan i den utsträckning som skulle 

behövas (Viggosson, 1998, s 180-181). Begreppet tid innefattar även tidpunkter för när 

pedagogiska diskussioner om exempelvis undervisning kan äga rum. En lärare poängterar att de 

pedagogiska diskussionerna är på eftermiddagarna när lärarna är trötta och hon menar att det då 

är svårt att engagera sig i diskussionerna (Ludvigsson, 2009, s 118).  

Styrdokumenten är en annan ramfaktor som styr skolans verksamhet. Det står inte hur rektorn 

ska genomföra sina arbetsuppgifter och det medför handlingsfrihet när lagar och direktiv ska 

förverkligas (Viggosson, 1998, s 63-64).  Ansvaret att definiera vad som ingår i det pedagogiska 

ledarskapet hamnar hos rektorn själv då staten inte definierat vad de menar med rektorns 

pedagogiska ledarskap i styrdokumenten (Rapp, 2009, s 180-181).  Rapp menar att staten behöver 

förtydliga vad de menar med rektorns pedagogiska ledarskap för att rektorn ska veta hur arbetet 

ska gå till (Rapp, 2009, s 188-189). Rektors uppgift är att få styrdokumenten som ses som det 
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eftersträvansvärda att bli verklighet på skolan. Desto mer det eftersträvansvärda och verkligheten 

stämmer överens desto bättre (Kåräng, 1997, s 272).  

3.2.4 Rektors korstryck och dilemman  

Förutsättningarna och villkoren för rektorn förändras ständigt. Rektorns yrkesroll innebär att 

hantera en komplex uppgift med stor variation av arbetsuppgifter (Norberg & Johansson, 2007, s 

277). Rektorns arbetsuppgifter påverkas av direktiv uppifrån, underifrån och i motsättningen 

mellan den administrativa, den pedagogiskt-professionella och den samhälleliga delen av 

arbetsuppgifterna (Svedberg, 2000, s 42). Till det administrativa området hör ekonomiska ramar, 

lagar, förordningar och läroplaner. I det pedagogiskt-professionella området innefattas det att det 

ovanstående ska förverkligas i verksamheten. Till det samhälleliga området hör att rektorn 

företräder skolan gentemot samhället och elevernas föräldrar. Detta medför att rektorn hamnar i 

ett korstryck mellan en inre och yttre legitimitet. Till den inre legitimiteten hör förväntningar och 

förtroendet på rektorn från lärarna och till den yttre legitimiteten hör samhällets, föräldrarna och 

den lokala skolmyndighetens krav. Risken finns att alla krav på ett pedagogiskt ledarskap kan 

tvärtom mynna ut i ett dåligt samvete snarare än vara en inspirationskälla (Svedberg, 2000, s 42). 

Ett ytterligare exempel på den inre legitimiteten ger en rektor när hon hävdar att den viktigaste 

arbetsuppgiften hon har är att upprätta kontakt mellan lärare, elever och föräldrar men att den 

yttre legitimiteten i form av de organisatoriska och ekonomiska uppgifterna som krävs för att 

verksamheten ska fungera, tar mycket tid från det (Ludvigsson, 2009, s 122). I avhandlingen The 

Public Sector Middle Manager: The Puppet who Pulls the Strings? skriven av Schartau (1993) liknas 

rektorns roll i Sverige med att förverkliga politiska beslut vid en marionettdocka. Schartau menar 

att rektorn får befallningar från politiskt håll och ska sedan dirigera ut detta på skolan och därmed 

samtidigt bli ledd ovanifrån och leda skolans personal (Schartau, 1993, s 51). Rektorn får utifrån 

de politiska besluten, som ofta har vaga beskrivningar, tolka hur han/hon ska arbeta utifrån dessa 

beslut (Schartau, 1993, s 211). Rektorn måste ständigt göra nya val vilket kan leda till dilemman. 

Rektorns roll innebär alltså en kombination mellan olika intressen Politikerna kräver att rektorn 

ska vara pålitlig och lojal mot politiska beslut samtidigt förväntas det av lärarna att rektorn ska 

vara trogen sina medarbetare och verksamheten och samtidigt vara ärlig mot sig själv, vilket inte 

är lätt i verkligheten (Svedberg, 2000, s 46-47).   
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3.3 Teoretiska utgångspunkter 

3.3.1 Socialpsykologiskt perspektiv  

Inom socialpsykologin finns uppfattningen att den försöker förklara och förstå sociala samspel 

(Thornberg, 2004, s 9). Det kan kopplas till begreppet relationistisk då människans sociala 

förmågor, relationer och processer är i fokus.  Betydelsefulla delar inom socialpsykologin är att se 

individens unika egenskaper och karaktärsdrag, vad som sker mellan människor och vad som sker 

mellan människor och den miljö som de vistas i, både den fysiska och sociala (Israel, 1999, s 77). 

Socialpsykologin handlar därmed om social påverkan både mellan människor och mellan 

människan och samhället (Nilsson, 1996, s 76).  

Samspel blir en viktig komponent inom perspektivet eftersom samspel i verkligheten, ansikte 

mot ansikte, är den mest centrala delen inom socialpsykologin (Nilsson, 1996, s 71). Begreppet 

samspel inrymmer övergången mellan en människas handlingar till de handlingar som sker mellan 

människor. En förutsättning för att samspel ska kunna ske är att människorna som samspelar ska 

ha någonting gemensamt exempel på det kan vara kunskaper och villkor (Israel, 1999, s 46). När 

människor samspelar förenas deras ömsesidiga förväntningar och tolkningar. Ömsesidigheten är 

centralt i människors sociala beteende. I alla sampel med andra behöver vi ta hänsyn till andras 

förväntningar när vi handlar för att nå de uppsatta målen (Nilsson, 1996, s 75). I dessa samspel 

får vi kännedom om andra människors roller och insikt i sociala strukturer (Nilsson, 1996, s 75). 

Begreppet grupp kan kopplas till socialpsykologin då det handlar om människor. Människor 

ingår i grupper och även inom skolans värld. Det finns många definitioner av begreppet grupp 

och Thornberg (2004, s 11) ger exempel på vilka han anser vara mest centrala. En grupp kan vara 

individer som samspelar med varandra, ömsesidigt beroende individer som har inverkan på 

varandra i ett socialt sampel, individer som strävar mot att uppnå samma mål, tre individer eller 

fler som tillsammans gör en uppgift och individer som under en bestämd tid kommunicerar med 

varandra där alla får komma till tals.   

I grupperna sker grupprocesser där de som ingår påverkas och de som ingår påverkar 

grupprocessen (Thornberg, 2004, s 9). Grupprocesser rör hur de som ingår i gruppen handlar 

efter det sociala samspelet inom gruppen (Nilsson, 1993, s 14). I sociala samspel utvecklar 

människor attityder och värden. Värden innefattar det som människan vill uppnå och som anses 

regelrätt medan attityder är positiv eller negativ värdering av en människa, gärning eller föremål 

(Thornberg, 2004, s 15). Normer är ett annat relevant begrepp. Det som anses som 

eftersträvansvärt eller icke-eftersträvansvärt i människor handlingar i olika situationer. Normer 

har som funktion att påverka människors beteende för att öka chansen för att ett visst beteende 
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ska användas. Inom grupper hjälper normer till att hålla samman gruppens medlemmar för att nå 

målet och ange rollerna inom gruppen (Thornberg, 2004, s 18).  

   Inom socialpsykologiska perspektivet är begreppet roller ett vanligt förekommande. Med 

roller menas att det finns olika förväntningar på beteendet hos individerna i gruppen beroende på 

individens position inom gruppen. Människorna som ingår i gruppen har olika arbetsuppgifter 

och beter sig olika utifrån vilken roll personen har (Thornberg, 2004, s 22). Det kan urskiljas tre 

typer av roller upplevd roll, utförd roll och förväntad roll. Den upplevda rollen är de 

förväntningar på beteendet som den som har rollen har på sig själv. En utförd roll är det 

beteende som den som har rollen utför i verkligheten och förväntad roll är de förväntningar på 

beteendet som de övriga i gruppen har på individen med den aktuella rollen (Thornberg, 2004, s 

23). Om skillnaden mellan utförd roll och förväntad roll eller skillnaden mellan upplevd roll och 

förväntad roll är för stor kan det leda till konflikter mellan den som har rollen och de andra i 

gruppen. Det kan medföra att den som har rollen kan behöva anpassa sig efter den övriga 

gruppen (Thornberg, 2004, s 23). Inom socialpsykologin definieras begreppet makt som något 

som skapas i samspelet mellan människor och det kan kopplas till människornas roller inom 

gruppen. Människorna i gruppen är medvetna om vilken roll som har mest makt knuten till sig 

(Nilsson, 1996, s 41). 

Genom att använda ett socialpsykologiskt perspektiv i denna studie kan samspelet mellan 

människor och människors omgivning undersökas och det kan ge en teoretisk ankring av 

rektorsrollen och dess arbetsuppgifter. Med utgångspunkt i socialpsykologin påverkas människan 

och kan själv påverka sina upplevelser och sin sociala omgivning. Inom perspektivet anses 

människan och samhället vara två sidor av samma mynt vilket är relevant i studien då rektorn 

påverkas av direktiv uppifrån politikerna.  

3.3.2 Ramfaktorteori  

Ramfaktorteori kan förklaras som det som styr och begränsar undervisningen (Lindblad m.fl, 

1999, s 101). Enligt Lundgren (1999, s 36) är ramfaktorteorin de ramar som gör en process 

genomförbar eller inte. Lundgren hävdar också att om ett mål är uppsatt för en process ska 

ramarna justeras för att nå upp till målet. Begreppet ramar är de gränser som sätts för 

verksamheten. För att kunna förutspå resultatet i relation till ramarna behövs en förståelse för 

arbetet som kan ske innanför ramarna (Lundgren, 1994, s 9).  Rapp (2009, s 89-90) använder 

Lundgrens definition på tre olika ramar. Konstitutionella ramar, organisatoriska ramar och fysiska 

ramar. Rapp (2009, s 90) väljer även att komplettera med kulturella ramar. De konstitutionella 

ramarna innefattar exempelvis styrdokumenten. De organisatoriska ramarna är kopplade till 
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ekonomiska resurser som exempelvis klasstorlek och fördelning av tid. De fysiska ramarna är 

läromedel, skolans utrustning och lokaler och så vidare (Rapp, 2009, s 89-90) och de kulturella 

ramarna är till exempel lärarnas förväntningar och hur rektorn använder tiden som den har 

(Rapp, 2009, s 192). Lindblad och Sahlströms artikel i Pedagogisk forskning i Sverige är ett 

exempel på hur ramfaktorteorin kan utvecklas. De menar att det finns både yttre och inre ramar 

som påverkar undervisningen. De yttre ramarna är det som deltagarna inte kan påverka medan de 

inre ramarna involverar konstruktionen av deltagarnas samspel och är det som deltagarna själva 

kan påverka. Inom de angivna ramarna finns det utrymme för egna tolkningar och det är upp till 

deltagarna att utnyttja ramarnas gränssättning.  När yttre ramar försvinner eller förändras kan inre 

ramar utvecklas (Lindblad & Sahlström, 1999, s 76). Ramfaktorteorins tanke är som tidigare 

nämnts det som påverkar om en process är genomförbar eller inte. Genom att använda 

ramfaktorteorin i denna studie kan det framgå vilka ramar som kan kopplas till rektorns 

pedagogiska ledarskap och om det i sin tur begränsar och/eller möjliggör rektorns pedagogiska 

ledarskap i verkligheten. Genom att använda ramfaktorteorin och rektorernas och lärarnas 

uppfattning om rektorns pedagogiska ledarskap kan vi få en föreställning om hur ramarna 

begränsar och möjliggör rektorns pedagogiska arbete. I denna studie kommer de fyra ramarna 

som används av Rapp (2009) och Lindblad & Sahlström (1999) två ramar att användas.  

     Vi hade även kunnat använda oss av kommunikationsteori i vår studie eftersom 

kommunikationen är betydelsefull för människors relationer.  Kommunikation sker i en process 

där de som deltar i processens har förförståelse, förväntningar och attityder som speglar hur 

kommunikationens budskap förmedlas och tas emot. Det socialpsykologiska perspektivet 

omfattar samspelet mellan människor och påminner om kommunikationsteorin. Vi ansåg att 

kommunikationsteorin och det socialpsykologiska perspektivet påminde om varandra. Därför 

beslutade vi att göra en avgränsning genom att lägga fokus på det socialpsykologiska perspektivet 

i studien.  
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4. Syfte och frågeställningar 

4.1 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka och försöka förtydliga hur rektor och lärare idag uppfattar 

rektorns pedagogiska ledarskap på två kommunala skolor.  

4.2 Frågeställningar 

 Hur uppfattar rektorer och lärare på kommunala skolor vad rektorns pedagogiska 

ledarskap innebär formellt? 

 Hur uppfattar rektorer och lärare på kommunala skolor att rektorns pedagogiska 

ledarskap utövas i verkligheten? 

 Vilka ramar påverkar rektorns pedagogiska ledarskap på kommunala skolor? 
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5. Metod 

I detta kapitel redogörs inledningsvis vilken metod för datainsamling som valdes ut till studien 

samt vilken urvalsprocess som genomfördes. Därefter följer redovisning av material, 

databearbetning och analysmetod, genomförande, de etiska aspekterna i studien och till sist en 

reflektion över metoden. De intervjuade benämns i kapitlet som respondenter 

5.1 Metod för datainsamling 

I denna undersökning genomförs två delstudier med halvstrukturerade intervjuer. 

Frågeställningarna handlar om hur rektor och lärare uppfattar vad rektors pedagogiska ledarskap 

innebär formellt och hur det utövas samt vilka ramar som påverkar detta. Intervjuerna är av 

respondentform vilket betyder att det är den intervjuade personens egna tankar och uppfattningar 

som utgör fokus för vad som insamlas och analyseras (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2011, s.291). Intervjuerna ger också möjlighet till en djupare insikt då det finns 

utrymme att ställa följdfrågor (Esaiasson m.fl, 2011 s.283). Den halvstrukturerade intervjun 

genomförs utifrån en intervjuguide (Bilaga 2 och bilaga 3) där innehållet i intervjuguiden ordnas i 

ett antal huvudteman med relevanta underteman som är kopplade till frågeställningarna. 

Intervjuguiden består av olika typer av frågor och vanligen kommer uppvärmningsfrågorna först. 

Den halvstrukturerade intervjun möjliggör ett flexibelt samtal. (Esaiasson m.fl, 2011 s.298; Lantz, 

2007, s 62-63). Intervjuerna genomförs med en respondent i taget eftersom gruppintervjuer kan 

medföra att respondenternas egna åsikter inte kommer fram (Trost, 2010, s 67).   

5.2 Urval 

I studien genomförs två delstudier där totalt två rektorer och åtta lärare intervjuas på två 

kommunala skolor. Valet av två informantgrupper eftersträvar att få en uppfattning om hur olika 

yrkesgrupper upplever rektorns pedagogiska ledarskap. I studiens syfte framgår det att studien är 

begränsad till två kommunala skolor och antalet respondenter är anpassade efter detta. Namnen 

på skola A i denna studie är fingerade för att säkra respondenternas anonymitet. Både skola A 

och skola B är  

placerad i Mellansverige. På båda skolorna intervjuades en rektor och fyra lärare. Skola A och 

skola B är båda grundskolor som har elever från förskoleklass upp till årskurs 6. De två 

kommunala skolorna har valts ut baserat på att det är en kommunal skola med liknande ålders- 

inriktning. Respondenterna har undvikits att vara experter och inte vara personer vi känner 

(Esaiasson m.fl, 2011,s 291).  
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5.3 Material 

Helene Mortimer ansvarade för att samla in materialet från skola A och Jenny Enqvist Pettersson 

ansvarade för insamlingen av materialet från skola B. Det sammanlagda insamlade datamaterialet 

består av intervjuer från två rektorer och åtta lärare på två kommunala skolor. Intervjuerna tog 

maximalt 45 minuter och spelades in med bandspelare och mobil i flertal fall (Esaiasson m.fl, 

2011, s 302). Intervjuerna vid skola A och skola B genomfördes inom en tredagarsperiod. 

Respondenterna fick bestämma tidpunkt för intervjun och intervjuerna genomfördes med målet 

att försöka genomföra fler intervjuer på samma dag för att spara tid. Om någon respondent inte 

godkände inspelning av intervjun dokumenterades datainsamlingen under intervjun med 

handskrivna fakta.  

5.4 Databearbetning och analysmetod 

Studien omfattar två teoretiska perspektiv som är ramfaktorteorin och socialpsykologiskt 

perspektiv. Ovanstående teoretiska perspektiv används i analysen av resultatet och i diskussionen. 

Intervjuguiden är indelad i tre huvudteman som är relevant för studiens frågeställningar. Det 

första huvudtemat i intervjuguiden innehåller utbildning och tidigare arbetserfarenhet. Det andra 

temat är hur rektor och lärare uppfattar vad rektorns pedagogiska ledarskap innebär. Det tredje 

temat handlar om hur rektorn utövar pedagogiskt ledarskap samt vilka faktorer och 

förutsättningar som påverkar rektorns pedagogiska ledarskap.  

Transkribering genomfördes av alla intervjuer och det fanns möjlighet att lyssna av 

datamaterialet flera gånger vid behov för att få en rättvis och sanningsenlig helhetsbild (Kvale, 

2009, s 194-195). Bearbetningen började med att lyssna av det inspelade datamaterialet från 

intervjuerna som genomförts. Vid avlyssningen transkriberades datamaterialet så ordagrant som 

möjligt och försökte vara så objektiva som möjligt. Författaren bör vara medveten om risken med 

intervjuaffekterna som innebär att respondentens svar kan påverkas av intervjusituationen samt 

att respondentens svar kan påverkas av författaren (Esaiasson m.fl, 2011, s 301). 

 Efter transkriberingen delades datamaterialet in i kategorier som kunde kopplas till studiens 

frågeställningar och respondenternas svar. Dessa kategorier utgör även grunden för resultatets 

kategorier (Dalen, 2008, s 84).  Analysen genomfördes genom att resultatet bearbetades och 

analyserades i förhållande till de teoretiska perspektiven och delvis i förhållande till tidigare 

forskning. Kategorisering av resultaten underlättar en konkret jämförelse mellan respondenternas 

svar på en och samma skola. Innehållet i resultatet är en balans mellan citat ur intervjumaterialet 

och sammanfattningar av resultaten (Esaiasson m.fl., 2011, s 310).    
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5.5 Genomförande  

Innan intervjuerna genomfördes gjordes två intervjuguider. En intervjuguide för rektorerna 

(Bilaga 2) och en intervjuguide för lärarna (Bilaga 3). Eftersom intervjun är av en halvstrukturerad 

karaktär konstruerades den efter huvudteman och underteman som är relevanta till 

frågeställningarna. Frågorna i intervjuguiden har ett vardagligt språk för att de ska vara tydliga att 

förstå (Kvale, 2009, s 147). Intervjuguiden består av olika frågor under varje kategori och först 

placerades uppvärmningsfrågor för att respondenten och intervjuaren skulle få en chans att skapa 

en god atmosfär (Lantz, 2007, s 62-63).  Den första kontakten med rektorn togs per telefon och 

kontaktbrev hade då mailats ut. Respondenterna fick information om undersökningen och en 

fråga om personen kunde delta. En tid och plats bestämdes för intervjun och rektorn och lärarna 

fick en uppskattad tid om hur lång intervjun skulle vara (Trost, 2010, s 81-82). Den beräknade 

maxtiden för intervjuerna var 45 minuter.  

En pilotintervju genomfördes med en rektor för att testa intervjuguiden och se om det gav 

svar på studiens tre frågeställningar. Efter pilotintervjun omformulerades vissa frågor om för att 

passa studiens frågeställningar bättre och författarna fick bekräftat att innehållet i studien är ett 

relevant ämne. Pilotintervjuer bidrar till en bättre förförståelse för eventuella resultat och därmed 

säkrare resultat (Esaiasson m.fl., 2011, s 302). 

     Respondenten fick välja plats där intervjun skulle ske för att möjliggöra för att personen skulle 

känna sig trygg för att kunna ge sina synpunkter under intervjun (Kvale, 2009, s 144). Intervjun 

startade med att författaren informerade om intervjusituationen och de etiska aspekterna av 

undersökningen. Information om intervjusituationen omfattades att respondenten fick ta del av 

syftet med studien, frågan om bandspelare får användas och att respondenten ingår i en 

vetenskaplig undersökning. Vidare gavs information om att respondenten själv bestämmer över 

sin medverkan och att personen kommer att vara anonym i studien samt frågade respondenten 

om respondenten undrade något innan intervjun började (Kvale, 2009, s 144).  

För att få en levande dokumentation av intervjun användes bandspelare och därmed 

möjligheten att lyssna av datamaterialet obegränsat antal gånger. I en av intervjuerna användes 

inte bandspelaren på grund av att den ansågs vara ett störningsmoment under intervjun 

(Esaiasson m.fl, 2011, s 302). Under intervjun var författaren medveten om att lyssna och visa 

intresse för det respondenten berättade. Författaren bekräftade det respondenten berättade 

genom ögonkontakt, icke- verbal kommunikation och verbal kommunikation. Under intervjun 

sammanfattade författaren det respondenten sade ett antal gånger för att se om tolkningen var 

rätt. Respondenten fick god tid på sig att svara på frågorna (Dalen, 2008, s 39).  
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Vid intervjuns slut ställeds frågan om respondenten ville tillägga något. Till sists fick 

respondenten berätta om hur upplevelsen var av intervjun och intervjusituationen (Kvale, 2009, s 

144). Efter intervjun genomförts transkriberades intervjuerna från ett muntligt språk till ett 

skriftligt språk. Trots noggrannhet i avskriften blir det en översättning från en form till en annan 

(Kvale, 2009, s 194). Transkriberingen utfördes av författaren och transkriberades samma dag 

som intervjun för att öka chansen för bästa framställning av intervjun och i ett senare skede 

stärka analysprocessen då intervjuaren är insatt i sitt datamaterial (Dalen, 2008, s 69).  

5.6 Etiska aspekter  

I studien har hänsyn tagits till vetenskapsrådets fyra etiska ställningstaganden. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 1990, s 6). Informationskravet uppnåddes genom att respondenterna i 

intervjun blev informerade och att de ingår i en vetenskaplig studie och studiens syfte. De fick 

information att de närsomhelst kan avsäga sin medvekan och att deltagandet i studien är frivilligt 

(Vetenskapsrådet, 1990, s 7). Rektorerna som intervjuas i studien fick tydlig information om att 

även lärarna kommer att intervjuas om sin uppfattning om rektorns pedagogiska ledarskap då 

detta kan vara känsligt och påverka deras medverkan.  

Samtyckeskravet omfattades av att respondenterna själva gav sitt godkännande till medverkan 

i studie. Respondenten måste ge sitt samtycke till att delta i den vetenskapliga studien. Om en 

respondent väljer att avsäga sin medverkan i studien måste detta respekteras av författarna 

(Vetenskapsrådet, 1990, s 9).   

Konfidentialitetskravet innebär att det insamlade materialet ska skyddas från obehöriga samt 

att det insamlade materialet inte ska kunna spåras till intervjupersonerna (Vetenskapsrådet, 1990, 

s 12-13). Det insamlade datamaterialet används endast till studien. Exempelvis har namnen på 

skolorna, rektorerna och lärarna figurerats och anonymiserats för att inte vara igenkännbara.   

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet enbart fick användas i studien 

(Vetenskapsrådet, 1990 s 14). Det är endast examinatorn och vi som författare som får ta del av 

det datamaterialet.   

5.7 Reflektion över metoden  

Studien är en intervjuundersökning med avsikt att undersöka hur rektor och lärare uppfattar 

rektorns pedagogiska ledarskap på kommunala skolor. Metoden som användes var 

halvstrukturerade intervjuer i form av två intervjuguider som var indelade i tematiska områden. 

Två intervjuguider skapades då det var två olika informantgrupper i studien. Tanken är att göra 
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en jämförelse mellan rektorn och lärarna på samma skola i resultat -och analysdelen. Därför är de 

utformade så att de är så lika som möjligt vad gäller innehåll och tematiska områden (Esaiasson 

m.fl, 2011 s.298; Lantz, 2007, s 62-63).  

Respondentens svar på intervjufrågorna riskerar att påverkas av intervjusituationen och den 

som intervjuar som exempelvis att rektorerna och lärarna anpassar sina svar efter vad de tror 

intervjuaren ville ha. Därmed har medvetenheten varit hög vid transkriberingarna och vid 

intervjutillfällena (Esaiasson m.fl, 2011, s 301).  Då lärarna och rektorn är på samma skola finns 

en ökad risk att det färgar av sina åsikter och uppfattningar på varandra angående rektorns 

pedagogiska ledarskap.   

Sökandet av respondenter var mer tidskrävande än förväntat. Över 50 skolor i olika 

kommuner kontaktes via mail och telefon och vid behov lämnades meddelande på rektorns 

telefonsvarare. Rektorn på varje skola kontaktades först eftersom de är en nyckelperson och utan 

dem skulle inte skolan vara representativ för studien och försvåra genomförandet. Rekryteringen 

visade sig vara mer problematiskt än väntat då flertalet av de kontaktade rektorerna var 

fullbokade och inte tillgängliga för intervjuer. I enstaka fall kunde rektor ställa upp på en intervju 

men då fanns ingen tid för lärarna på samma skola. Rektorerna svarade ofta att lärarna var 

upptagna med utvecklingssamtal med eleverna och att de inte hade någon möjlighet tidsmässigt.  

När en rektor tillslut kunde ställa upp på en intervju kontaktades alla lärarna via mail eller telefon.  

Detta gav snabbt resultat och lärare ställde upp på en intervju.  

Lärdomen är att ha god framförhållning så att rektor och lärare har tid och möjlighet att ställa 

upp på intervju.  Det var värdefullt att kontakta lärarna själv via personligt kontaktbrev där man 

motiverar och förklarar mer ingående vad intervjun går ut på. Till skillnad från att enbart 

kontakta rektorn som frågar lärarna om de vill ställa upp på en intervju.  

En kombination av halvstrukturerade intervjuer och enkäter hade varit ett alternativför att ge 

en mer generell bild av rektorns pedagogiska ledarskap genom fler deltagare. En enkät kan dock 

många gånger inte ge samma kvalitativa och detaljerade djup i datainsamlingen och med tanke på 

erfarenheten i denna studie att rektorer och lärare är mycket upptagna finns risken att 

svarsfrekvensen skulle ha blivit för låg för att vara representativ. Metoden som istället valdes var 

relevant för studiens frågeställningar och gav därmed ett trovärdigt resultat (Trost, 2010, s 133-

134). Metoden gav även möjlighet till att minska risken för missförstånd då personlig kontakt 

skapar bättre förutsättningar och för möjlighet att ställa frågor direkt till källan. Respondenten 

fick välja plats där intervjun skulle ske för att möjliggöra för att respondenten skulle känna sig 

trygg för att kunna ge sina synpunkter under intervjun (Kvale, 2009, s 144).  
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Intervjuerna uppskattades maximalt ta 45 min. Alla intervjuer höll tidsramen på maximalt 45 

minuter. Nackdelen med att ge respondenterna en maximal tidsgräns för intervjuerna uppfattades 

av två respondenter som att de hade för lite kunskap inom området, eftersom intervjuerna blev 

avsevärt kortare än den maximala gränsen. De flesta respondenterna godkännande inspelning 

med bandspelare efter en tydlig genomgång av de etiska aspekterna. Inspelning skedde med både 

digital bandspelare och mobil för att ha en backup vid eventuella tekniska problem under och 

efter intervjun. Vid ett tillfälle ville respondenten inte att bandspelaren skulle användas för att det 

skulle påverka intervjun negativt och författaren fick dokumentera på papper. När intervjun 

skrevs ner tog det dels längre tid och krävde större koncentration av intervjuaren. Författaren fick 

upprepa det respondenten sagt för att se om författaren uppfattat rätt.  

Två begrepp som används för att beskriva studiens värde vid intervjuer är validitet och 

reliabilitet. Validitet omfattar hur väl det insamlade datamaterialet stämmer överens med studiens 

frågeställningar (Trost, 2010, s. 133). Resultatet av intervjuerna besvarar studiens syfte och tre 

frågeställningar och därmed är studiens validitet hög. Reliabilitet omfattar metodens tillförlitlighet 

och hållbarhet. I studien är antalet informanter tio och därmed kan reliabiliteten av slutsatser som 

grundar sig på detta urval riskera att vara relativt låg än om studien omfattat fler informanter. 

Därmed är resultatet inte någon garanti för att urvalet ger en rättvisande helhetsbild av skolan 

(upp till årskurs 6) i allmänhet beträffande rektorns pedagogiska ledarskap. På skolan har både 

rektorn och lärarna intervjuats vad det gäller rektorns pedagogiska ledarskap och därmed kan 

reliabiliteten bli högre än om endast en informantgrupp kommit till tals. Fokus i denna studie 

avser endast en jämförelse mellan rektorns och lärarens uppfattning på respektive skola.  
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6. Resultat  

Resultatdelen börjar med en presentationsgenomgång av de intervjuade rektorerna och lärarna. 

Kategorierna är indelade efter intervjuguiden och respondenternas svar samt utformade för att 

besvara frågeställningarna. Under varje kategori presenteras först rektorns och därefter lärarnas 

utsagor. Resultatet från skola A och B redovisas separat. Respondenternas namn är figurerade för 

att behålla anonymiteten på skola A.  

6.1 Skola A  

6.1.1 Rektorspresentation  

Stina är rektor för en kommunal F-6 skola i en stor svensk stad. Hon är i grunden förskolelärare 

och tog sin examen 1977.  Därefter var hon verksam som förskolelärare i sex år innan hon blev 

förskolechef vilket hon jobbade som i 25 år. Stina började första uppdraget som rektor på 

nuvarande skolan för sju år sedan. Hon gick den statliga rektorsutbildningen mellan 2007-2008.  

6.1.2 Lärarpresentation 

Elin har en lärarexamen med behöriget från förskola upp till årskurs 3 med inriktningen svenska, 

engelska och matematik. Hon har varit verksam som fritidspedagog i tre år och som lärare i 

förskoleklassen ett år på skolan. Hennes nuvarande arbetsplats är på en kommunal skola med 

årskurserna F-6. 

Nina har en lärarexamen för F-3 men är även behörig i engelska och statsvetenskap upp till 

årskurs 6. Hon har även gått en tvåårig masterutbildning i pedagogik. Hon har tidigare erfarenhet 

från jobb på flera tvåspråkiga förskolor och har jobbat som modermålslärare i engelska i tre år. 

Nina har arbetat som grundskolelärare i fyra år på denna skola och jobbar nu i årskurs 2 och 

undervisar i alla ämnen på engelska. Hennes nuvarande arbetsplats är på en kommunal skola med 

årskurserna F-6. 

Ida har en lärarexamen med inriktning mot de tidigare skolåren och är behörig att undervisa 

upp till årskurs 5 eller årskurs 6. Ämnesinriktningen är SO- ämnen och specialisering mot läs-och 

skrivutveckling. Nu jobbar hon i en årskurs 2 och undervisar i alla ämnen utom engelska. På den 

nuvarande arbetsplatsen som är en kommunal skola med årskurserna F-6 år har hon arbetat i åtta 

år. 

Anna har en förskolelärarexamen från 1987 och en grundskolelärarexamen från 1992.  Hon 

har behörighet i alla ämnen upp till årskurs 3 och behörighet längre upp i åldrarna för andra 

ämnen. Ämnesinriktningen är SO- ämnen och svenska för grundskolelärarutbildningen. Hon har 
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gått påbyggnadsutbildningar inom ledarskap och jobbar som AE-ledare (arbetsenhetsledare) vid 

nuvarande skolan i ett år. Nu jobbar hon som klasslärare för en årskurs 2 och där är tjänsten på 

80 % och 20 % som AE-ledare. Hennes nuvarande arbetsplats är på en kommunal skola med 

årskurserna F-6.  

6.2 Vad rektorns pedagogiska ledarskap innebär  

Stina anser att hon som rektor ska leda det pedagogiska arbetet och har det yttersta ansvaret för 

detta men att det ändå görs i dialog med biträdande rektorn och personalen på skolan. Vidare 

ansvarar rektorn för att personalen förstår och jobbar mot skolans gemensamma mål och vision. 

Pedagogiskt ledarskap handlar mer konkret om att leda, vara synlig i verksamheten och vara 

delaktig i olika forum och grupper på skolan menar rektorn. Hon poängterar vikten av att hjälpa 

lärarna få igång deras analytiska tänkande och reflektion för att förstå och utveckla arbetet mot 

gemensamma mål och resultat. Rektor ska med hjälp av dialog interagera med och hjälpa 

elevhälsoteamet med barn i behov av särskilt stöd i olika former. Rektorn ska också finnas 

tillgänglig i verksamheten för att stötta lärarna i pedagogiska frågor. I rektorns pedagogiska 

ledarskap ingår allt som berör personalfrågor, samarbetsproblem och dålig psykosocial 

arbetsmiljö. Stina har ansvar för helheten på skolan inklusive elevernas resultat och därmed 

indirekt ansvar för att undervisningen bedrivs på ett pedagogiskt tydligt och ändamålsenligt sätt. 

Alla intervjuade lärare anser att rektorn har det yttersta ansvaret för att allt går rätt till enligt 

lagar och direktiv och vägleder i de pedagogiska frågorna på skolan. Nina menar att rektorn 

måste ha ett helhetsperspektiv som är överblickbart och går att styra och påverka. Vidare 

poängterar Nina, en av lärarna, vikten av att personalen förstår och arbetar mot samma mål och 

att rektorn finns tillgänglig när hon behöver råd i pedagogiska frågor. Ida menar också att det är 

rektorns ansvar att stötta och förstå lärarna samt hjälpa lärarna i olika pedagogiska frågor. Anna 

anser att rektorn ska se till att lärarna jobbar enligt läroplanen och att skolan förbättrar sina 

resultat och att alla jobbar mot samma mål i skolarbetet. Vidare menar Anna att det är viktigt att 

all personal på skolan är delaktig och förstår skolans vision så att arbetet utvecklas på ett positivt 

sätt.  

6.3 Rektorns utövande av pedagogiskt ledarskap på skolan 

6.3.1 Rektorns klassrumsbesök  

Stina poängterar att ledarskapet i klassrummet är A och O. Dessutom tror hon att lärarna 

förväntar sig att hon ska vara mer synlig där än vad hon hinner med. Hon poängterar att vissa 
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lärare kan känna sig besvärade och osäkra på om rektorn är i klassrummet för att kontrollera eller 

stötta dem. Hon är missnöjd med sin situation med att ha så mycket att göra så att hon inte 

hinner med klassrumsbesök. Stina påpekar detta i följande citat; 

Det blir klassrumsbesök sällan, jag har gjort ett klassrumsbesök den här terminen och det var hos 

en lärare som är helt ny och jag ville ge henne feedback  

 

Alla lärare beklagar att rektorn inte har tid att göra klassrumsbesök då hon alltid har så mycket 

att göra. Anna poängterar att rektorn inte har en aning om hur verkligen ser ut i klassrummet när 

hon sitter på ett kontor hela dagarna och går på möten. Vidare anser Anna att det är en 

nödvändighet för rektorn med klassrumsbesök för att kunna utveckla en skola, vara delaktig och 

förstå lärarnas klassrumssituation. Ida och Elin beskriver att rektorn inte gjort några 

klassrumsbesök hos dem och därför tycker de att rektorn saknar förståelse för situationen i 

klassrummet. Nina uttrycker sig på följande sätt; 

Jag förstår till exempel att det inte är helt aktuellt att rektorn kan komma till klassrummet och 

observera och involvera sig på en så lokal nivå men det är ju en drömsituation om hon hade tid 

med det 

 

6.3.2 Rektorns sociala samspel med lärare  

I egenskap av skolans ledare betonar rektorn att det är angeläget att följa upp det pedagogiska  

arbetet i olika mötesforum tillsammans med lärarna genom att exempelvis delta i undervisnings- 

planeringen och bedömningsmöten. Det är rektorns uppgift att leda dialogen med lärarna när det 

exempelvis gäller att beskriva varför skolan har de resultat de har. Lärarna behöver hjälp med att 

reflektioner och analytiskt tänkande så att de förstår varför resultaten blev som de blev och varför 

eleverna presterade på det sättet dem gjorde. Rektorn påpekar vikten av lärares betydelse för 

elevernas lärandeutveckling och att lärarna förstår och ser eleverna samt rannsakar sig själva 

istället för att skylla på yttre faktorer när eleverna inte presterar som förväntat.  Rektorn menar att 

reflektion och dialog med lärarna är otroligt värdefullt då lärarna ofta bara kan berätta vad de 

tänkt, gjort och haft för strategier i undervisningen och hur detta påverkat resultatet. Vidare 

framhåller rektorn att hon försöker vara synlig varje morgon och på rasterna i personalrummet 

samt att hon är i matsalen varje dag och äter för att försöka vara tillgänglig för lärarna. Hon anser 

att samtalet är en bra metod för dialog med lärarna exempelvis vid medarbetarsamtalen. Rektorn 

kan användas som bollplank genom att lärarna uppdaterar och rapporterar hur situationen ser ut i 

klassrummen och i undervisningen. Det sker också en dialog mellan rektor och lärare via e-mail 
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och genom annat samarbete i olika former. Vidare uppfattar rektorn att lärarna har ett enormt 

behov av feedback och att de vill få stöd i olika svårigheter.  Det är emellertid viktigt att stödet 

sker frivilligt så att det inte uppfattas som tvång. Stina betraktar de tre AE-ledarna 

(arbetsenhetsledarna) som ett viktigt bollplank i olika frågeställningar, till exempel kring elever i 

behov av särskilt stöd och i arbetet med skolans elevhälsoteam.  Ett exempel på detta kan vara 

när lärarna arbetar med elever med olika handikapp eller diagnoser. Då kan hela skolledargruppen 

interagera med elevhälsoteamet och se över strukturer som hur klassen är organiserad. En åtgärd 

kan vara att dela upp eleverna i mindre grupper så att alla syns bättre och därigenom kan få ett 

bättre stöd. 

Elin, Nina och Anna menar alla att rektorns pedagogiska ledarskap fungerar ganska bra medan 

Ida anser att det inte existerar något pedagogiskt ledarskap av rektorn på skolan. Anna framhäver 

vikten av uppföljning och att reflektera om arbetet går framåt eller om man fortfarande står kvar 

och stampar på samma ställe. Hon tycker att rektorn gör olika insatser och sätter in resurser för 

exempelvis en elev men att det oftast sker dålig uppföljning. Vidare framhåller Anna att rektorns 

intentioner är bra och att hon försöker hålla sig insatt med hur lärarna jobbar med bedömningar 

och hur undervisningen utförs men att det endast blir på en ytlig nivå på grund av tidsbrist. Anna 

tror därmed att rektorn inte vet hur lärarnas verklighet i klassrummet ser ut vilket påverkar 

förtroende och samarbete.  

Lärarna i denna studie menar att det är ett problem att rektorn inte har någon tidigare 

erfarenhet från arbete som lärare innan hon blev rektor. Det skulle vara en fördel om rektorn 

hade arbetat som lärare innan hon blev rektor för att ha en bättre förståelse för hur lärarnas 

vardag ser ut. Anna menar att det märks på rektorns uppfattningar att hon inte jobbat som lärare 

innan. Ida och Elin anser att rektorn borde ha förståelse för och veta hur man stöttar lärarna i 

deras pedagogiska roll. Elin betonar att rektorn skulle behöva mer stöd och hjälp utifrån när det 

ibland varit kris i personalgruppen för att tydligare veta vad hon behöver göra för att kunna leda 

arbetsgruppen. Vidare menar Elin att rektorn bör finnas tillgänglig och leda vägen så att saker går 

rätt till när man exempelvis skriver åtgärdsprogram åt elever eller behöver hjälp om man anmält 

vårdnadshavarna för något som skett.  

Nina anser att rektorn bör ha en helhetssyn och förståelse för hur pedagogiken på skolan ser 

ut för att kunna svara och vara ytterst ansvarig för det pedagogiska ledarskapet. Vidare påpekar 

Nina att rektorn måste tydliggöra för lärarna att såhär ska vi jobba och tänka och därmed se till 

att lärarna förstår och följer samma pedagogiska grundtanke på skolan. Nina framhåller att det 

bör finnas en tydlig kommunikation mellan rektor och lärare där önskemål hörs och där lärarna 

jobbar tillsammans mot styrdokumentens mål och skolans gemensamma vision. Hon poängterar 
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att det inte bara får bli en ekonomisk fråga och att rektorn måste se till att nödvändiga resurser 

finns tillgängliga för att lärarna ska kunna genomföra skolans mål och visioner. Därefter 

framhåller Nina att lärarna också har ansvar för att rapportera och involvera rektorn när det 

börjar bli en pedagogisk fråga som man känner sig osäker på. Nina menar att det är viktigt att 

rektorn då uppskattar att lärarna rapporterar och visar varningssignaler för någonting och lyssna 

istället för att tänka att lärarna kan hantera det själva.  

Ida anser att det inte finns något samarbete mellan rektorn och henne gällande det 

pedagogiska ledarskapet på skolan trots att hon samtidigt framhäver att rektorn vet vad hon vill 

och är en bra ledare men skulle lika bra kunna leda ett företag istället för en skola. Nina upplever 

att rektorn är duktig på att ge feedback och ta sig tid när hon behöver hjälp på en gång. Elin 

tycker att samarbetet med rektorn fungerar bra. Anna anser att rektorns pedagogiska ledarskap är 

bra överlag och att rektorn har ett demokratiskt ledarskap där hon försöker få alla lärarna 

delaktiga i alla processer på skolan. Anna beskriver rektorn i följande citat; 

Jämfört med tidigare rektorer är denna rektor den öppnaste, rakaste och tydligaste och hon är 

ganska nära sina medarbetare 

6.4 Ramar som påverkar rektorns pedagogiska ledarskap  

6.4.1 Tid som ramfaktor  

Stina, skolans rektor, anser att hon enligt styrdokumenten borde få mer tid till att vara pedagogisk 

ledare än hon har möjlighet till idag med hänsyn till den händelsestyrda vardagen. Vidare 

framhäver hon att rektorsrollen är ett mycket omfattande och speciellt uppdrag. Tiden räcker 

som sagt inte till och Stina påpekar att hon själv alltid måste vara förberedd på akuta saker som 

händer och då snabbt agera och fatta beslut i stunden. Vidare poängterar rektorn att hon själv 

funderar på om hon kanske skulle kunna strukturera upp sitt arbete på ett annorlunda sätt än hon 

gör idag och på det sättet få den tid som hon påstår inte existerar. Rektorn betonar dock att hon 

nått en gräns där det inte går att prioritera längre utan att det är som det är.        

Lärarna är överens om att de sällan träffar rektorn då hon har så mycket att göra. Elin 

poängterar att hon sitter i ett annat hus än rektorn och har mest kontakt med biträdande rektorn. 

Nina anser att rektorsrollen innefattar mer och mer dokumentation och pappersarbete som tar 

onödig energi från pedagogiskt ledarskap. Anna menar att rektorn försöker hålla sig insatt i 

arbetet med bedömningar och undervisningen men blir bara på en ytlig nivå trots att rektorn 

försöker vara delaktig räcker inte tiden till. Dessutom framhåller Anna att det är en nackdel att 

det ständigt dyker upp nya saker i rektorns vardag och att hon ofta måste lösa saker direkt 

exempelvis om det är en ledsen förälder som knackar på dörren eller om något barn gjort illa sig. 
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Ida anser att rektorn har förutsättningarna för att leva upp till omgivningens händelsekrav på 

skolan och att rektorn bör ha tid att lösa akuta saker men samtidigt även ha tid för att göra 

klassrumsbesök. 

6.4.2 Styrdokument som ramfaktor  

Rektorsrollen anser hon innebär att hon har det yttersta ansvaret för att skolan bedrivs enligt de 

styrdokument som finns där läroplaner och skolplaner inkluderas. Hon poängterar att skolan är 

en politiskt styrd verksamhet och att en kommunal skola måste följa de regelverk som finns i 

kommunen samt anpassa kommunens vision till skolan. Stina framhåller att det är hennes ansvar 

att personalen på skolan förstår både kommunala idéerna och de styrdokument som lärarna ska 

jobba mot för att uppnå de gemensamma målsättningarna i skolan. Dessutom anser hon sig vara 

elevernas stöd och talesperson i och med att hon har ansvar för att eleverna mår bra och kan ta 

tillvara på undervisningen. Vidare understryker Stina att hon är ansvarig för att informera och 

beskriva varför skolan har uppnått de resultat den har och lärarna att reflektera över varför 

situationen ser ut som den gör. Lärarna är betydelsefulla förebilder för eleverna och rektorns 

uppgift är att tydliggöra detta för lärarna. De påverkar i hög grad elevernas resultat genom val av 

innehåll och metod i undervisningen. Stina uttrycker en önskan att också får vara pedagogisk 

ledare men hon tycker att politikerna som skrivit styrdokumenten inte förstår hur det fungerar i 

verkligheten. I rollen som rektor ingår att se sig själv som en viktig förebild för lärarna trots det 

komplexa rektorsuppdraget. Hon anser att hon gör detta genom att visa mycket tålamod 

gentemot lärarna och framhärda oavsett vad som händer på skolan. Situationer som uppstår kan 

också vara en viktig drivkraft till utveckling. 

Alla intervjuade lärare på skolan indikerar att styrdokumenten är svårtolkade och luddigt 

formulerade. Elin poängterar att det är rektorn som ansvarar för hela skolan och att om inte 

elever uppnått mål eller om lärarna har svårigheter så ska hon finnas där, förtydliga målen och 

skapa förståelse samt leda vägen åt rätt håll. Elin och Nina menar att rektorn har ansvar för att 

tolka och förtydliga styrdokumenten i dialog med lärargruppen samt vilka de gemensamma målen 

är och se till att möjlighet finns för att förverkliga det som står i styrdokumenten. Lärarna måste 

förstå styrdokumenten på skolan då det utgör en bas för hur lärare ska jobba och tänka. Ida 

betonar att hon är less på att alla lärare i så hög grad måste vara så involverade i alla 

styrdokument och verksamhetsplaner på skolan då det tar mycket tid från undervisningen. Anna 

framhåller följande citat som beskriver situationen; 
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Rektorn ska se till att alla följer styrdokumenten och att skolan utvecklas på ett positivt sätt. Se till 

att det blir bättre måluppfyllelse och att alla är med på tåget och jobbar åt samma håll, att 

samarbete fungerar och allt det på skolan 

6.4.3 Rektorns korstryck  

Stina framhåller som nämnts att rektorsrollen är komplex för det är för mycket att göra och att 

allt inte går att förutse. Vidare påpekar hon att hon kan känna sig fri då ingen bestämmer helt 

över hur hon ska strukturera upp sin arbetsdag samtidigt som hon paradoxalt nog är hårt styrd av 

styrdokumenten och kraven uppifrån. Som rektor anser hon att det pedagogiska ledarskapet  

utgör ett huvuduppdrag trots att det i vekligheten bara utgör en del av rektorsrollen. I rektors- 

rollen ingår även ekonomiskt ansvar, personalansvar och ett arbetsmiljöansvar i likhet med en 

företagsledare. Däremot med den skillnaden att hon inte har medarbetare som kan sköta den 

administrativa delen. Hon beskriver rektorsuppdraget som en krokig linje där oförutsedda saker 

händer och är inte rak linje som hon tror att många av lärarna föreställer sig. Hon tror att lärarna 

anser att de har en chef som har alldeles för mycket att göra och inte riktigt hinner med det 

pedagogiska delen av ledarskapet. Stina betonar att frågetecken finns bland lärarna om hur hon 

kan sätta lön på dem fast hon inte sett dem undervisa i klassrummet är en ständigt aktuell fråga. 

Hon berättar att ytterligare en till biträdande rektor kommer börja på skolan och då kommer hon 

att kunna släppa lite av den ekonomiska biten, lokaler och det direkta ansvaret för 

fritidspersonalen. Då skolan vuxit i elevantal har detta medfört mer jobb för rektorn och då det 

funnits två biträdande rektorer istället för tre har det ställts större krav på chefskapet det senaste 

läsåret. Stina beskriver sin situation i följande citat; 

Nackdelen är att jag går runt med lite dåligt samvete och att jag känner att jag har en press från alla 

håll och kanter. Jag känner mig jättepressad underifrån alltså mina lärare och jag tror inte att dem 

får det pedagogiska ledarskap som de önskar. Jag ser det i alla fall, jag har inte frågat dem rakt ut 

men jag känner att jag inte räcker till helt enkelt och även uppifrån där förväntningarna finns men 

jag tycker att min närmaste chef och grundskoleförvaltningen vet hur vi har det. Ännu högre upp 

alltså skollagen och huvudmannen i kommunen ja det känns rätt så pressat om jag ska vara ärlig, 

väldigt pressat. Jag brukar skoja och säga att det här uppdraget, man kan inte ha ett sådant här 

uppdrag fast man har det 

 

   Som beskrivits i tidigare avsnitt anser alla lärare att rektorn har mycket att göra och att det 

administrativa tar för mycket tid från det viktiga pedagogiska ledarskapet. Nina menar att det är 

rektorns uppgift att dela sin arbetstid på rätt sätt samtidigt som hon förstår att rektorn blir 

beordrad uppifrån politikerna att göra fler saker och att rektorn inte kan påverka det. Vidare 

poängterar Nina att fokus ska ligga på den pedagogiska delen när man som rektor driver en skola 

och då måste politikerna tänka om hur de lägger upp rektorns arbetsuppgifter och ge dem 
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möjlighet att anställa någon annan som sköter den administrativa delen. Elin och Ida anser att 

resurserna och ekonomin i kommunen där man arbetar påverkar rektorns förutsättningar för att 

uppfylla kraven som finns uppifrån politikerna. Ida tycker att rektorsrollen främst handlar om 

den administrativa delen och att rektorn lika bra skulle kunna leda ett företag istället. Anna 

beskriver rektorns situation i följande citat; 

Rektorn är ju pressad uppifrån och från oss lärare och då hamnar hon i en mellansits. Hon måste 

hela tiden hålla budget och lärarna säger men vi behöver ju mer resurser till det och det och hon 

har ju den ekonomin hon har och sköter inte hon det och håller budget så åker hon, det är ju så 

med rektorsrollen. Håller hon inte budget så får hon inte jobba kvar så det är klart rektorn är styrs 

av det medan vi lärare styrs av andra saker och ser barnen i vardagen och att den här eleven 

behöver hjälp. Vi ser mer konkret i vardagen med undervisningen och eleverna och rektorn mer 

helheten på skolan 

 

6.5 Skola B 

6.5.1 Rektorspresentation  

Rektorn som intervjuades är ansvarig för en kommunal skola med årskurserna F-6. Hon är i 

grunden grundskolelärare i textil och svenska och har arbetat som rektor i två år, varav rektor på 

den aktuella skolan i 1,5 år. Hon läser rektorsutbildningen sedan 1,5 år tillbaka och den sträcker 

sig över tre år. Hon har även läst en magisterutbildning i ledarskap för skolledare.  

6.5.2 Lärarpresentation 

Eftersom lärarna har utlovats anonymitet i studien kommer inga närmare presentationer av 

lärarna att ges. Området uppsatsen behandlar kan ge känsliga svar. Om lärarpresentationer ges 

kommer rektorn att förstå vilken lärare som är kopplad till vilken presentation och då förblir inte  

lärarna anonyma inför rektorn vilket författaren utlovat lärarna. Alla intervjuade lärare är lärare i 

grundskolan och arbetar på samma F-6 skola.  

6.6 Vad rektorns pedagogiska ledarskap innebär  

I skola B definierar rektorn inte det pedagogiska ledarskapet utan uttrycker att det exempelvis 

innebär att hon har ansvar för att driva igång projekt och påverka situationen på skolan. Ett 

exempel hon redogör för är om läsning som kommer under rubriken Rektors sociala samspel med 

lärare.  Rektorn organiserar skolan och ger exempel på arbetsuppgifter som kopplas till det 

pedagogiska ledarskapet som när hon arbetar med tjänstefördelning, anpassar undervisningen, 

planlägger hela skolans verksamhet samt planerar resurser och halvklasstimmar. Hon betonar att 
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det är huvudansvaret att fånga upp alla elever på skolan med hjälp av elevhälsan och att det kan 

bidra till att hela skolans verksamhet lyckas bättre. Till det pedagogiska ledarskapet inkluderar  

hon allt som har med elevernas dag att göra och hur hon tänker omkring det.  

   Tre av lärarna menar att rektorns pedagogiska ledarskap innebär att rektorn ska ha den 

övergripande bilden över skolan och vara den som lägger pusselbitarna så att skolans verksamhet 

fungerar och att rektorn ska veta vad som sker på skolan. Rektorn ska vara den som ser och hör 

allt och fördelar resurser. Den första av de tre lärarna menar att rektorns pedagogiska ledarskap 

innebär att få alla lärare att arbeta utifrån läroplanen och att rektorn ska ta initiativ till och ge 

förutsättningar för pedagogiska diskussioner. Den andra av de tre lärarna menar att det innebär 

att rektorn ska vara med i verksamheten och ge förslag, kritik och stöd till lärarna. Den tredje 

läraren, av de tre lärarna, anser att det innefattar att kunna ventilera och rådfråga rektorn. Den  

fjärde läraren anser att det inbegriper att rektorn ska försöka utveckla skolan utifrån 

styrdokumenten och andra arbetsbeskrivningar som rektorn har att förhålla sig.  

6.7 Rektorns utövande av pedagogiskt ledarskap på skolan  

6.7.1 Rektorns klassrumsbesök 

Rektorn anser att lärarna uppskattar klassrumsbesök och när dem får berätta om sin 

undervisning. Rektorn skulle vilja vara mer synlig i klassrummet än hon är och hon känner 

ständigt dåligt samvete för detta. Lärarna vill bli sedda men inte känna sig kontrollerade vid 

klassrumsbesök, något som är en svår balansgång enligt rektorn.  

Alla lärare uppskattar när rektorn hinner göra visit i klassrummet. En av lärarna menar att 

rektorn får tillräcklig inblick för lärarnas situation genom att vara ute på skolan och på rasterna. 

De andra tre lärarna menar att rektorn sagt att hon ska komma ut i klassrummen innan 

medarbetarsamtalen ska ske för att mer konkret se hur klassrumssituationen ser ut för att få en 

förståelse för lärarens situation men detta har inte gjorts ännu. En av de tre lärarna poängterar att 

viljan finns hos rektorn att göra klassrumsbesök samt vikten av att göra det. Hon beskriver det i 

följande citat; 

Jag tror att hon vill egentligen mera ut i klassrummen speciellt inför medarbetarsamtalen så att hon 

också kan säga hur kom det sig att du gjorde så eller sa så för man gör så mycket som man inte är 

medveten om och då är det jättebra att hon har lite koll på hur stämningen är i klassrummet och 

kan ta upp det med läraren både om det är positivt och negativt 
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6.7.2 Rektorns sociala samspel med lärare 

Rektorn anser att samspel sker med lärarna i olika mötesformer. Hon har ansvar för att kalla 

lärarna till möten men då måste mötena ha målet att tillföra något till lärarna. Hon menar att det 

behövs en långsiktig planering genom exempelvis konferenser för att ge förutsättningar för 

pedagogiska samtal och diskussioner och denna möjlighet skulle kunna förbättras. Rektorn 

betonar även vikten av att ge lärarna praktiska förutsättningar för pedagogiska projekt utan att det 

är för många projekt igång samtidigt för att lärarna ska orka med. Exempelvis har hon drivit ett 

projekt om läsning som lärarna engagerat sig i. Rektorn menar att hon behöver vara lyhörd mot 

sina medarbetare och deras åsikter för att tillgodose deras behov i pedagogiska frågor.  

Elevhälsans organisation är också rektorns ansvar och elevhälsans uppgift är att hjälpa de 

elever som behöver och att rektorn anser att detta utgör en av hennes viktigaste delar i 

rektorsrollen. Rektorn menar vidare att elevhälsan kan skötas genom dialog mellan rektorn och 

lärarna gällande barn i behov av särskilt stöd. Hon menar att det känns bra att kunna erbjuda stöd 

till lärarna genom elevhälsans organisation. Två av de fyra lärarna anser att de pedagogiska 

diskussionerna blivit fler med den nuvarande rektorn. Den tredje läraren poängterar att rektorn 

stöttat henne genom vägledning i form av samtal gällande barn i behov av särskilt stöd. Både en 

av de förstnämnda och den fjärde läraren poängterar att dem vågar säga sina åsikter till rektorn 

och detta medför en öppen och rak dialog i kommunikationen med rektorn. Den andre 

förstnämnda läraren menar att hon har en öppen dialog med rektorn men att den är ganska 

neutral samt att det pedagogiska ledarskapet inte fungerar som hon önskar exempelvis när det 

gäller stöd i pedagogiska frågor gällande barn i behov av särskilt stöd. Läraren som anser att de 

haft många givande samtal anser att rektorn är lyhörd vid exempelvis konferenstillfällena. En av 

de förstnämnda lärarna menar att trots motsatta åsikter med rektorn möts de i ett ömsesidigt 

samspel och kommer fram till en gemensam lösning. Den fjärde läraren framhåller rektorns goda 

förmåga att driva igång projekt och den andre förstnämnde läraren hävdar att det sätts igång för 

många projekt samtidigt så att hon inte orkar engagera sig fullt ut. Den fjärde läraren är positivt 

inställd till arbetet med elevhälsan medan en annan lärare inte känner att hon får det stöd som 

hon behöver av rektorn när det gäller arbetet med elevhälsan. Samma lärare poängterar att det är 

rektorn som tar de avgörande besluten om hur de går vidare i elevhälsan. Två av lärarna 

framhåller att de ser rektorns vilja i det pedagogiska ledarskapet men att det är svårt att 

genomföra allt i verkligheten.  
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6.8 Ramar som påverkar rektorns pedagogiska ledarskap  

6.8.1 Tid som ramfaktor  

Rektorn poängterar att tiden är en bristvara för att det är mycket som hon vill hinna med och 

hon måste verkligen prioritera sina arbetsuppgifter för att hon inte hinner allt. I styrdokumenten 

ställs det höga krav på rektorn och många arbetsuppgifter som ska hinnas med och detta medför 

en kamp mot klockan. Hon framhåller att det ofta inträffar akuta saker som hon måste ta tag i 

direkt som exempelvis när någonting på skolan går sönder och hitta vikarier när personalen är 

sjuk. Hon betonar att de praktiska bestyren på skolan tar mest tid från det pedagogiska 

ledarskapet. Ytterliggare tid går även åt till rektorsutbildningen då hon går denna parallellt med 

arbetet som rektor.  

Tre av lärarna betonar att tiden är en bristvara och att rektorns ökade arbetsbörda påverkar 

rektorns pedagogiska ledarskap. En av de tre lärarna framhäver att rektorn har för många 

arbetsuppgifter som ska in i hennes schema som exempelvis att rektorn går rektorsutbildning 

samt att hon medverkar på många möten. En annan av de tre lärarna poängterar vikten av att 

rektorn måste få tid för att kunna driva igång nya projekt för att få möjlighet att hinna involvera 

lärarna och hinna göra lärarna delaktiga i processen mot gemensamma mål.  Den sista läraren 

hävdar att tiden inte räcker till för att hinna med rektorns alla arbetsuppgifter och hon poängterar 

att rektorn har en dag i veckan då hon har möten med andra rektorer.  

6.8.2 Styrdokument som ramfaktor 

Rektorn anser att hon har huvudansvaret för skolans verksamhet enligt styrdokumenten. Hon 

framhåller att styrdokumenten är otydliga och omfattande samt att detta bidrar till att 

styrdokumenten är svåra att förstå och förhålla sig till. Skolan är en politiskt styrd verksamhet 

som ger direktiv uppifrån där styrdokumenten där tanken är god gällande innehållet men svåra att 

förankra i verkligheten. Hon betonar även att styrdokumenten inrymmer många områden och att 

de exempelvis arbetar med matematik eller språk.  

Lärarna uttrycker att rektorn har ett stort ansvar att bära på sina axlar utifrån styrdokumenten 

och att det medför krav. En av lärarna beskriver rektorns ansvar på följande sätt;  

Allt är rektorns ansvar, ja allt. Det är inte klokt. Du måste vara en övermänniska för att jobba där 

 

   Vidare hävdar en annan lärare att rektorn har yttersta ansvaret för hela skolans verksamhet 

och att rektorn är ansvarig för exempelvis barn i behov av särskilt stöd. Samma lärare påpekar 
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även att rektorn har yttersta ansvaret för att eleverna ska uppnå kunskapskraven. Alla lärare 

menar att styrdokumenten är omfattande och svårtolkade.  

6.8.3 Rektors korstryck  

Rektorn anser att det är många arbetsuppgifter som konkurrerar med varandra. Främst är det 

praktiska- och pedagogiska arbetsuppgifterna som krockar och konkurrerar med varandra. Vidare 

beskriver hon att hon har lite avlastning på det praktiska med stöd från verksamhetskontoret men 

att det skulle behövas mer. Rektorn tillägger att hon har personalansvar, elevansvar för skolans 

resultat, ska utöva det pedagogiska ledarskapet och att hon har huvudansvaret för att leda skolan 

samtidigt som det krockar med hur verkligheten är. Det ställs krav både från styrdokument och  

från personal på skolan. Hon upplever att förutsättningarna inte är optimala utifrån alla 

arbetsuppgifter som är kopplade till rektorsrollen och hon beskriver det i följande citat;  

Det är lite mycket man ska hålla i, vara ansvarig för kan jag tycka, det är lite för många 
delar man är ansvarig för men annars är det roligt faktiskt att leda vuxna också  

 

   Hon poängterar även att många oförutsedda saker sker som påverkar rektorns arbetsdag. 

Rektorn menar att hon har ansvar för budget och arbetsmiljö och praktiska delar som när 

någonting går sönder. Vissa gånger är hon ansvarig för det som hon inte kan påverka och inte har 

ekonomi att klara av. Rektorn nämner även att hon har dåligt samvete för att hon ej hinner vara 

synlig i skolan i den utsträckning hon skulle vilja på grund av alla arbetsuppgifter. 

   När det gäller vad rektorn tror om lärarnas förväntningar på hennes pedagogiska ledarskap 

så tror hon att lärarna inte är så medvetna om vad de vill ha henne. Många av lärarna sköter det 

pedagogiska arbetet på egen hand. Rektorn anser dock att lärarna vill att hon ska vara lyhörd 

angående det pedagogiska ledarskapet. Hon poängterar att hon uppfattar att lärarna vet att hon 

kan styra och ställa med exempelvis inriktningar och att de kan förvänta sig att hon driver projekt 

på skolan. Överlag menar rektorn att lärarna har mestadels praktiska förväntningar på henne. 

Hon tror att lärarna ser henne som en person som ska lösa saker som exempelvis ringa efter 

saltbilen och fixa med konferenser.  

  Som tidigare nämnt (under rubriken Styrdokument som ramfaktor) anser alla lärare att rektorn 

har ett stort ansvar utifrån styrdokumenten och att det ställer krav på rektorn. En av lärarna ser 

rektorsrollen som en nästintill omöjlig uppgift för att rektorn har så många arbetsuppgifter som 

exempelvis administration, klassrumsbesök och vara med på möten. Samma lärare nämner också 

att rektorn ansvarar för en stor personalgrupp och alla elever. Hon menar att rektorn inte har bra 

förutsättningar för att kunna utöva ett bra pedagogiskt ledarskap då det är för stor bit som ska 
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greppas för rektorn. Samma lärare och en annan lärare poängterar att rektorn skulle behöva 

avlastning på administrativa och praktiska arbetsuppgifter för att underlätta för rektorns 

pedagogiska utövning. Den läraren som menade att rektorsrollen är en nästintill omöjlig uppgift 

har som förväntningar på rektorns pedagogiska ledarskap att lärarna får den hjälp som de 

behöver för att klara av sitt arbete. De ska ha fortbilning inom det som de behöver och ska ges 

förutsättningar för att pedagogiska diskussioner genomförs. Två av lärarna, som inte tidigare 

nämnts under denna rubrik, uttrycker sina förväntningar på att rektorn ska vara lyhörd mot 

lärarna. En av dessa två lärare betonar vikten av att rektorn bollar idéer och tankar med lärarna 

och vikten av att ha lärarna med sig och komma fram till gemensamma beslut. Det fungerar inte 

att ha en rektor som bestämmer allt själv men hon framhåller att rektorn kan ha egna förslag och 

styra lärarna men att det krävs gemensamma diskussioner i samband med detta. Den fjärde 

lärarens förväntningar är att rektorn ska stå på elevernas och lärarnas sida och påpekar att 

eleverna kommer i första hand och att det ibland sker på bekostnad av lärarna.  
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7. Analys  

Syftet med denna studie är att undersöka och försöka förtydliga hur rektor och lärare idag 

uppfattar rektorns pedagogiska ledarskap på två kommunala skolor. I detta avsnitt behandlas 

studiens frågeställningar genom en analys av resultatet. Det kommer att göras en jämförelse 

mellan rektor och lärare på respektive skola. Analysen presenteras utifrån studiens frågeställningar 

med återkopplingar till studiens teorier och begrepp samt tidigare forskning.  

7.1 Skola A   

7.1.1 Hur uppfattar rektorer och lärare på kommunala skolor vad rektorns pedagogiska 

ledarskap innebär formellt? 

Rektorn anser att hon ska leda det pedagogiska arbetet på skolan och då i dialog med biträdande 

rektorn och lärarna på skolan. Dessutom ansvarar hon som rektor för att lärarna förstår och 

arbetar mot skolans gemensamma mål och vision. Hon betonar att pedagogiskt ledarskap innebär 

att rektorn ska leda, vara tillgänglig och delaktig i olika forum på skolan. I sociala samspel 

utvecklar människor värden och attityder. Värden omfattar det som människan vill uppnå och 

som anses regelrätt vilket kan kopplas till det rektorn vill uppnå genom skolans gemensamma 

vision samt formella ansvar att se till att det sker. Attityder är en positiv eller negativ bedömning 

av en människa, en gärning eller föremål vilket kan bindas samman med rektorns ansvar att se till 

att lärarna förstår skolans gemensamma mål och vision. Detta kan leda till både en positiv eller 

negativ bedömning på skolan beroende på om de förstår och väljer att arbeta mot skolans 

gemensamma mål och vision eller inte (Thornberg, 2004, s 15). Därtill framhåller hon värdet av 

att stötta lärarna med att få igång deras analytiska tänkande så dem reflekterar för att förstå varför 

resultaten blev som de blev och varför eleverna presterade på det sätt de gjorde. Vidare 

poängterar hon värdet av att försöka finnas tillgänglig och vara synlig på skolan för att kunna 

hjälpa lärarna i pedagogiska frågor. Rektorn anser att om hon reflekterar och involverar lärarna i 

skolans pedagogiska frågor så ökar förståelsen i arbetet mot skolans gemensamma mål 

(Ludvigsson, 2009, s 115-116). Rektorns pedagogiska ledarskap inkluderar allt som har med 

personalfrågor att göra och hon är även ansvarig för helheten på skolan och för elevernas 

resultat. 

  Lärarna i denna studie framhåller att rektorn är ytterst ansvarig för att allt går rätt till på 

skolan och att hon ska vägleda och stötta lärarna i alla pedagogiska frågor. Nina och Anna menar 

att rektorn måste ha en helhetssyn över hur pedagogiken ser ut på skolan och att personalen 

förstår och arbetar mot samma mål samt att rektorn finns tillgänglig när hon behöver råd i 

pedagogiska frågor. Anna betonar att lärarna på skolan bör vara delaktiga och förstå skolans 
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vision så att skolan utvecklas på ett positivt sätt. Enligt Thornberg (2004, s 18) har normer som 

uppgift att inverka på människors beteende för att öka möjligheten till att ett visst beteende ska 

användas. Normer kan tolkas och återkopplas till att gälla rektorns yttersta ansvar att se helheten 

på skolan och se till att förtydliga skolans mål så att det genomsyrar i allt lärarna jobbar med på 

skolan mot samma gemensamma mål. Inom grupper hjälper normer till att hålla samman 

gruppens medlemmar för att nå målet och ange rollerna inom gruppen. Vidare kan detta kopplas 

till att om både rektorn och lärarna följer de gemensamma målen som gäller på skolan så hålls 

gruppen samman av de gemensamma normerna på skolan.  

7.1.2 Hur uppfattar rektorer och lärare på kommunala skolor att rektorns pedagogiska 

ledarskap utövas i verkligheten? 

Rektorn och läraren har olika roller i skolan beroende på individens position i gruppen. Därmed 

har rektorn och lärarna också olika arbetsuppgifter i gruppen och beter sig olika beroende på 

vilken roll dem har. Det kan urskiljas tre typer av roller upplevd roll, utförd roll och förväntad 

roll (Thornberg, 2004, s 22). Rektorn är missnöjd med sin situation eftersom hon tyvärr inte 

hinner med klassrumsbesök i den utsträckning som hon vill.  Den komplexa rektorsrollen 

innebär i verkligheten att rektorn inte hinner agera pedagogiskt som skulle behövas eller skulle 

vara önskvärt. Hon tror att lärarna förväntar sig att hon ska vara mer synlig i klassrummet än vad 

hon i nuläget har tid med och misstänker också att lärarna kan känna sig osäkra på om hon är i 

klassrummet för att kontrollera eller stötta dem.  

Alla lärare önskar att rektorn hade möjlighet att göra fler klassrumsbesök för att hon ska få en 

djupare förståelse för hur lärarnas situation ser ut i klassrummet. Rektorn anser att uppföljning 

tillsammans med lärarna är en viktig del av utövandet av det pedagogiska ledarskapet och detta 

kan exempelvis göra i olika mötesgrupper. Hennes ansvar är att få igång lärarnas analytiska 

tänkande för att dem ska bli medvetna och reflektera över sambandet mellan genomförandet av 

sin undervisning och elevernas resultat och skolans allmänna målsättningar. Detta för att lärarna 

ska kunna förstå en uppkommen situation och kunna hantera den på bästa sätt. Utvärdering av 

arbetet kan göras för att se hur elevernas resultat överensstämmer med undervisningen (Ekholm 

m.fl, 2000, s 207). Rektorn försöker också vara tillgänglig och delaktig i dialogen med lärarna på 

skolan och att fungera som ett bollplank för lärarna i pedagogiska frågor. Dessutom ger detta en 

större inblick i hur lärarnas situation verkligen ser ut genom att lärarna rapporterar och 

uppdaterar henne via mail och direkt kontakt vid behov. Rektorn upplever att lärarna har ett stort 

behov av feedback och att de vill bli sedda och få stöd. AE- ledarna (arbetsenhetsledarna) utgör 

ett viktigt bollplank för rektorn främst när det gäller barn i behov av särskilt stöd och då inleds ett 
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samarbete med skolans elevhälsoteam enligt henne. Ett exempel på detta är när rektorn 

tillsammans med både skolans ledningsgrupp och elevhälsoteam studerade organisationen i 

klassrummet och därefter omorganiserade eleverna i mindre grupperingar. Omorganisering av 

barn i behov av särskilt stöd till mindre grupperingar kan definieras som en organisatorisk ram 

som styrs och begränsas av vilka ekonomiska resurser skolan har (Rapp, 2009, s 90). 

Tre av lärarna, Elin, Nina och Anna menar alla att rektorns pedagogiska ledarskap fungerar 

ganska bra medan Ida anser att det inte förekommer något pedagogiskt ledarskap av rektorn på 

skolan. Anna poängterar vikten av både uppföljning och reflektion för att utveckling av skolan 

ska kunna ske men anser att det är dålig uppföljning i dagsläget. Vidare menar Anna att rektorn 

försöker följa upp hur undervisningen genomförs men att det bara blir på en ytlig nivå och att 

rektorn därigenom inte får en djupare inblick i lärarnas klassrumssituation. Alla intervjuade lärare 

menar att det är ett problem att rektorn inte har någon tidigare erfarenhet från arbete som lärare 

innan hon blev rektor då detta medför att hon inte har samma förståelse för lärarnas situation. 

Nina framhåller att rektorn bör ha en förståelse och helhetssyn för hur pedagogiksken på skolan 

ser ut då hon är ytterst ansvarig för det pedagogiska ledarskapet. Vidare menar Nina att rektorn 

måste tydliggöra styrdokumenten och skolans gemensamma mål samt vision så att lärarna vet vad 

de ska jobba mot. Enligt Nina är det rektorns ansvar att det finns möjlighet att uppfylla målet 

som finns på skolan. Om exempelvis målet är att digitalteknik i skolan ska införas på skolan då 

måste rektorn se till att detta kan förverkligas genom att se till att det finns utrustning i form av 

Ipads på skolan, det vill säga göra åtgärden praktiskt möjlig. Utrustningen av Ipads kan definieras 

som en fysisk ram som styr med att antingen begränsa eller möjliggöra förverkligandet av målet 

med införandet av att digitalisera skolan (Rapp, 2009, s 90). Nina betonar att det är lärarnas 

ansvar att involvera rektorn när händelser utgör en pedagogisk fråga och att rektorn då bör vara 

lyhörd och visa intresse för lärarens synpunkter. Nina, Anna och Elin anser att rektorns 

pedagogiska ledarskap är ganska bra medan Ida inte alls håller med utan tycker att det inte finns 

något pedagogiskt ledarskap på skolan.  

7.1.3 Vilka ramar påverkar rektorns pedagogiska ledarskap på kommunala skolor? 

Tid är en ramfaktor som begränsar rektorns pedagogiska ledarskap. Rektorsuppdraget är 

komplext samt tidskrävande och det är svårt för rektorn att få tid till att vara pedagogisk ledare i 

enlighet med vad som krävs i styrdokumenten. Tidsbristen begränsar rektorns möjlighet att vara 

tillgänglig i verksamheten då det ständigt dyker upp oväntade saker.  Svedberg (2000, s 191-201) 

framhåller också att tiden är en bristvara och att mycket av den värdefulla tiden går åt till 

administrativa- och praktiska uppgifter. Rektorn ser dock att hon har ett eget ansvar för att 
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strukturera upp sitt arbete och prioritera så att tiden disponeras bättre. En kulturell ram kan 

exempelvis vara hur rektorn planerar den tid som hon har (Rapp, 2009, s 90). Enligt Lindblad & 

Sahlström (1999, s 76) definieras en inre ram som att rektorn tolkar de olika gränserna själv och 

väljer hur tiden ska disponeras.  

Alla lärare anser att rektorn har så mycket att göra och att de sällan träffar henne. Nina och 

Anna anser att rektorns administrativa arbetsuppgifter tar för mycket tid från rektorns 

pedagogiska ansvar.   Ida anser däremot att rektorn har förutsättningar för att leva upp till sitt 

pedagogiska ledarskap när det gäller både klassrumsbesök och att hinna med akuta ärenden.  

     Styrdokument är en ramfaktor som styr och begränsar rektorns pedagogiska ledarskap. 

Rektorn har det yttersta ansvaret för att lärarna på skolan följer och förstår både styrdokumenten, 

kommunens allmänna riktlinjer samt skolans gemensamma mål. Styrdokumenten är en 

konstitutionell ram som styr och påverkar rektorns pedagogiska ledarskap (Rapp, 2009, s 89-90). 

Rektorn menar att hon är ansvarig för att kunna beskriva varför skolans resultat ser ut som de 

gör. Genom dialog ska hon tillsammans med lärarna reflektera över hur man ska nå gemensamma 

mål. Rektorn anser att politikerna som skrivit styrdokumenten inte vet hur rektorsuppdraget ser 

ut i verkligheten.  

Alla lärare framhåller att styrdokumenten är svårtolkade och otydliga. Något som kan bero på 

att staten inte definierat vad de menar med rektorns pedagogiska ledarskap i styrdokumenten och 

att rektorn då själv måste tolka och definiera vad som ingår i det pedagogiska ledarskapet (Rapp, 

2009, s 180-181; Schartau, 1993, s 211). 

Elin, Nina och Anna anser att det är rektorns uppgift att förtydliga styrdokumenten i dialog 

tillsammans med lärarna så att de gemensamma målen för skolan förstås och kan förverkligas. Då 

tre av lärarna poängterar vikten av att lärarna och rektorn ska vara medvetna om skolans 

gemensamma mål kan det tolkas och kopplas till Thornbergs (2004, s 11) definition av en grupp. 

En grupp är individer som strävar mot samma mål. Lärarna och rektorn utgör en grupp som 

jobbar mot samma mål enligt vissa av lärarna. Ida anses inte att alla lärare behöver vara 

involverade i alla styrdokument på skolan.   

Rektorsrollen omfattar även ekonomi och administration. Rektorn ser det pedagogiska 

ledarskapet som sitt huvuduppdrag och önskar att hon kunde vara mer delaktig i klassrummet 

och interagera med lärarna. Rektorn känner sig ständigt pressad och otillräcklig med kraven 

uppifrån politikerna genom styrdokumenten samtidigt som kraven underifrån lärarna ständigt 

finns närvarande. Schartau (1993)  beskriver svårigheten med rektorsrollen och menar att rektorn 

får direktiv från politiskt håll och måste därefter dirigera och implementera detta på skolan. 

Rektorn blir själv styrd ovanifrån och styr samtidigt själv skolans personal (Schartau, 1993, s 51).  
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Detta kan definieras som korstrycket enligt Svedberg. Svedberg beskriver att rektorn hamnar i ett 

korstryck mellan en yttre och inre legitimitet då rektorns arbetsuppgifter påverkas av direktiv 

uppifrån politikerna och underifrån lärarna samtidigt som det existerar motsättningar mellan 

administrativa, pedagogiskt-professionella och samhälleliga delar.  Det administrativa ansvaret 

kan omfatta ekonomiska ramar, lagar, förordningar och läroplaner och vara pedagogiskt-

professionella i den meningen att de administrativa delarna skall implementeras. Till samhälleliga 

delen ingår det att rektorn företräder skolan mot samhället och elevernas föräldrar (Svedberg, 

2000, s 42, 202). Rektorn känner sig paradoxalt nog både fri genom att ingen bestämmer hur hon 

ska strukturera upp sin arbetsdag och styrd genom exempelvis styrdokumenten. Vilket kan 

kopplas till Lindblad & Sahlströms (1999, s 76) yttre – och inre ramar där de yttre ramarna är 

styrdokumenten som rektorn måste ta hänsyn till och de inre ramarna är att rektorn själv kan 

påverka upplägget av sin arbetsdag. Rektorn anser att hon haft alldeles för mycket att göra då en 

biträdande rektor saknats.  Detta har medfört ökade arbetsuppgifter för rektorn som därför inte 

hinner med den pedagogiska delen i lika stor utsträckning som önskat. Då det tillsätts en till 

biträdande rektor som kommer minska rektorns arbetsbörda påpekar rektorn. 

Lärarna i studien framhäver att rektorn har ett komplext uppdrag och att det pedagogiska 

ledarskapet hamnar i skymundan. Nina poängterar att politikerna ställer allt högre krav på rektorn 

vilket inte rektorn själv kan påverka vilket kan återkopplas till Lindblad & Sahlströms (1999, s 76) 

yttre ramar som omfattar det som deltagarna själva inte kan påverka. Politikerna måste ta hänsyn 

till hur de strukturerar upp rektorns arbetsuppgifter och ha i åtanke att rektorn behöver hjälp av 

en till medarbetare som kan ansvara för de administrativa uppgifterna. Rektorns förutsättningar 

styrs delvis av vilka resurser och vilken ekonomi kommunen har enligt Elin och Ida. Anna menar 

att rektorn hamnar i en mellansits där hon ständigt styrs av skolans ekonomi samtidigt som 

rektorn måste se till vilka resurser lärarna efterfrågar. 

7.2 Skola B 

7.2.1 Hur uppfattar rektorer och lärare på kommunala skolor vad rektorns pedagogiska 

ledarskap innebär formellt? 

Rektorn gav ingen definition på pedagogiskt ledarskap utan mer vad begreppet omfattar. Hon 

hävdar att pedagogiskt ledarskap innebär att starta projekt och påverka på skolan. Hon anser även 

att det innebär att organisera saker på skolan som när hon arbetar med tjänstefördelning, 

anpassar undervisningen, planlägga hela skolans verksamhet samt planera resurser och 

halvklasstimmar. Det kan tolkas till den organisatoriska ramen då dessa arbetsuppgifter är 

kopplade till ekonomiska resurser som påverkar exempelvis hur många halvklasstimmar som 



46 
 

varje lärare får (Rapp, 2009, s 89-90, 192). Enligt rektorn är ett av hennes huvuduppdrag i det 

pedagogiska ledarskapet att fånga upp alla elever på skolan som kan ske i samarbete med 

elevhälsan. Rektorn framhäver även att allt som hör till elevernas dag att göra hör till det 

pedagogiska ledarskapet.  

Tre av de fyra lärarna hävdar att rektorn ska ha den övergripande bilden av skolan och vara 

den som får skolan att fungera samt att rektorn fördelar resurser. Enligt lärarna kan det kopplas 

som att rektorn har mer makt kopplat till sig än vad lärarna har (Nilsson, 1993, s). Två av lärarna 

anser att rektorn ska få lärarna att arbeta utifrån läroplanen. En av lärarana menar att rektorn ska 

ge förutsättningar för pedagogiska diskussioner. Två av lärarna anser att rektorn ska vara delaktig 

ute på skolan och kunna vara ett bollplank när lärarna har frågor.  

7.2.2 Hur uppfattar rektorer och lärare på kommunala skolor att rektorns pedagogiska 

ledarskap utövas i verkligheten? 

Beroende på individens position i gruppen på skolan har rektorn och läraren olika roller. Det 

medför att rektorn och lärarna har olika arbetsuppgifter i gruppen och beter sig olika beroende på 

vilken roll dem har. Tre typer av roller kan urskiljas det vill säga upplevd roll, utförd roll och 

förväntad roll. (Thornberg, 2004, s 22). Rektorn menar att hon skulle vilja vara mer synlig i 

klassrummet än hon är och hon känner ständigt dåligt samvete för detta inte genomförs. Hon 

tycker att det är viktigt att samspela och att ha en öppen dialog med lärarna. Samtidigt poängterar 

hon att lärarna kan uppleva klassrumsbesöket som både stöd eller att hon kontrollerar dem.  

     Alla lärare önskar att rektorn hinner göra fler klassrumsbesök och detta är den förväntade  

rollen där lärarnas förväntningar på rektorn synliggörs (Thornberg, 2004, s 22). Rektorn 

eftersträvar att vara delaktig i olika former. Enligt henne samspelar hon med lärarna i olika 

former av möten och betonar vikten av att lyssna på lärarna. Hon framhåller vikten av att ge 

lärarna förutsättningar till pedagogiska samtal och utrymme för reflektion och diskussion som 

kan kopplas till ett resultat i Rapps studie (2009, s 131) som överensstämmer med detta. Vidare 

poängterar hon att praktiska förutsättningar måste finnas för lärarna när hon startar nya 

pedagogiska projekt så att lärarna förmår engagera sig på rätt sätt. Hon belyser det viktiga 

ansvaret att se till att elevhälsan fungerar i dialog mellan rektorn och lärarna, till exempel när det 

gäller barn i behov av särskilt stöd.   

Hälften av lärarna hävdar att de har fler pedagogiska diskussioner med den nuvarande rektorn. 

Alla intervjuade lärare anser att de har en öppen dialog med rektorn men att en av lärarna 

framhåller att den även är ganska neutral. Två av lärarna framhåller att rektorn lyssnar på deras 

åsikter och en av dessa poängterar att de brukar komma fram till lösningar som båda är överens 
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om. Det kan tolkas som att det i samspelet mellan rektorn och lärarna förenas deras ömsesidiga 

förväntningar och tolkningar (Nilsson, 1996, s 75). Vidare kan antas att både rektorn och lärarna 

vill skolans bästa och att de då har någonting gemensamt i samspelet med varandra (Israel, 1999, 

s 46). En av lärarna framhäver rektorns förmåga att driva projekt på skolan medan en annan 

lärare hävdar att det kan bli för många projekt igång samtidigt. Lärarna har olika åsikter om hur 

de anser elevhälsan fungerar då en lärare har goda erfarenheter medan en annan lärare känner att 

det ofta inte blir som hon önskar och att det är rektorn som tar de avgörande besluten (Backlund, 

2007, s 42, 89). Två av lärarna poängterar att de ser rektorns ambitioner med det pedagogiska 

ledarskapet men att allt inte hinner genomföras i verkligheten. 

7.2.3  Vilka ramar påverkar rektorns pedagogiska ledarskap på kommunala skolor? 

Det ställs allt högre krav på rektorn och arbetsuppgifterna ökar vilket leder till att hon har mindre 

tid till det pedagogiska ledarskapet på skolan och hon måste därmed ständigt medvetet prioritera 

sina arbetsuppgifter. Främst betonar hon att det är det akuta händelser och dem praktiska 

bestyren som tar mest tid från det pedagogiska ledarskapet men även rektorsutbildningen. 

Svedberg (2000, s 191-201) poängterar att mycket av tiden går till praktiska- och administrativa 

bestyr.  

Vidare påpekar tre av lärarna att det främst är rektorns brist på tid och ökade arbetsbörda som 

påverkar rektorns pedagogiska ledarskap. En av de tre lärarna menar att det bör finnas tid till att 

starta nya projekt på skolan för att lyckas få med sig lärarna på samma tåg mot gemensamma mål. 

Rektorn anser att styrdokumenten är otydliga och att det är svårt att tolka och det försvårar 

förankringen av dem i verkligheten. Rektorn måste själv tolka och definiera vad som ingår i det 

pedagogiska ledarskapet då staten inte definierat tydligt vad det innebär (Rapp, 2009, s 180-181; 

Schartau, 1993, s 211). Styrdokumenten är konstitutionell ram som styr och begränsar rektorns 

pedagogiska ledarskap (Rapp, 2009, s 89-90). Rektorn har yttersta ansvaret att förankra och 

förhålla sig till styrdokumenten. Alla lärare anser också att styrdokumenten är otydliga.  Vidare 

menar lärarna att rektorn har yttersta ansvaret för skolans verksamhet och att styrdokumenten 

ska följas exempelvis när det gäller att eleverna ska uppnå kunskapskraven.   

Rektorn betonar att rektorsrollen är komplex. Då rektorsrollen omfattar både personalansvar, 

elevansvar i form av skolans resultat och det pedagogiska ledarskapet samt huvudansvaret för 

skolan riskerar detta att kollidera med hur verkligheten ser ut. Den pedagogiska - och den 

praktiska delen av rektorsrollen krockar med det pedagogiska ledarskapet som blir lidande.  Detta 

kan tolkas enligt Svedberg som att alla krav på ett pedagogiskt ledarskap kan mynna ut i ett dåligt 

samvete snarare än vara en inspirationskälla (Svedberg, 2000, s 42, 202).  Rektorn anser att krav 
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ställs både uppifrån politiker som exempelvis styrdokument och underifrån av lärarnas 

förväntningar. Enligt Lindblad& Sahlström (1999, s 76)styrdokumenten definieras som en yttre 

ram då rektorn måste följa dessa. Det kan liknas med Svedbergs benämning av när rektorn 

hamnar i ett korstryck mellan en inre- och yttre legitimitet eftersom rektorns arbetsuppgifter 

färgas av riktlinjer från politikerna och underifrån av lärarna samtidigt som att det är 

motsättningar mellan administrativa, pedagogiskt-professionella och samhälleliga delar av 

rektorsrollen (Svedberg, 2000, s 42, 202).  Det administrativa kan innefatta ekonomiska ramar, 

lagar, förordningar och läroplaner och pedagogiskt-professionella innebär att de administrativa 

delarna förverkligas. I den samhälleliga delen inräknas det att rektorn företräder skolan mot 

samhället och elevernas föräldrar (Svedberg, 2000, s 42, 202). Det kan även tolkas som att det är 

svårt för rektorn när hon får direktiv ovanifrån från politikerna och behöver förverkliga det på 

skolan och därmed blir rektorn styrd och ska styra samtidigt (Schartau, 1993, s 51). Rektorn anser 

att lärarna har mestadels praktiska förväntningar på henne men samtidigt att hon ska vara lyhörd 

mot lärarna i det pedagogiska ledarskapet.  

Alla lärare hävdar att rektorn har ett stort ansvar utifrån styrdokumenten och att det medför 

krav där det pedagogiska ledarskapet kommer i kläm. Två av lärarna hävdar att rektorn har för 

många arbetsuppgifter och att rektorn skulle behöva avlastning när det gäller praktiska och 

administrativa arbetsuppgifter. Lärarna har många pedagogiska förväntningar på rektorn såsom  

att hon ska vara lyhörd för det lärarna har att säga och ge förutsättningar för pedagogiska 

diskussioner. Det kan tolkas som att lärarna i begreppet lyhörd lägger in talande och lyssnande, 

vilket är kommunikativt viktiga faktorer i samspelet och dialogen mellan rektor och lärare.  
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8. Diskussion  

I detta kapitel kommer resultaten från analysen att diskuteras och kopplas till tidigare forskning, 

teoretiska perspektiv samt bakgrundsavsnittet.  

 

Undersökningen visar på att ingen av rektorerna eller lärarna exakt kan definiera vad rektorns 

pedagogiska ledarskap innebär. Enligt Nestor (1993, s 183) har begreppet pedagogiskt ledarskap 

många definitioner och ges olika innebörder. Det kan tolkas som att begreppet är svårtolkat då 

staten inte definierat vad de menar med rektorns pedagogiska ledarskap. Detta är mycket 

allvarligt eftersom en gemensam förståelse av innebörden i begreppet pedagogiskt ledarskap är 

grundläggande för att målmedvetet och resultatinriktat arbete på skolan skall fungera.  

Rektorerna betonar vikten av pedagogiska samtal både i grupp för att diskutera skolans resultat 

och även individuellt för att få lärarna att reflektera över skolans mål för undervisningen och över 

sin egen undervisning. Då rektorn genom dialog eftersträvar att få lärarna att reflektera ökar deras 

förståelse och engagemang för skolans gemensamma mål (Ludvigsson, 2009, s 115-116). Utifrån 

Rapps (2009, s 131) studie framgår liknande åsikter och förväntningar på att rektorn ska vara 

delaktig och involverad i pedagogiska frågor. Båda yrkeskategorier anser att det faller inom 

rektorns ansvarsområde att följa styrdokumenten och att vara delaktig i undervisningen på 

skolan. Rektorsrollen omfattar både organisation, administration och personalvård förutom det 

pedagogiska ledarskapet. Man anser att rektorn ansvarar för den övergripande bilden av skolan i 

stort och att skolan fungerar ändamålsenligt enligt läroplanen. I den övergripande bilden 

innefattas att rektorn ska veta vilka attityder och värderingar som genomsyrar skolan. Hur lärarna 

trivs och uppfattar undervisningssituationen är också centralt. Dessutom är det viktigt att 

eleverna fungerar bra i inlärningssituationen och att de känner sig trygga och motiverade. 

Viggossons (1998, s 127, 139, 65) tre punkter angående klassrumsbesök kan återkopplas till 

uttalanden frånrektorerna. Första punkten gällande att det är svårt för rektorn att hinna göra 

klassrumsbesök och andra punkten att lärarna riskerar att uppfatta klassrumsbesöken av rektorn 

som kontroll av deras undervisning håller båda rektorerna med om. Upplevelsen av kontroll kan 

mildras av konstruktivt samspel och bra dialog. Klassrumsbesöken kan ses som en naturlig del av 

rektorns uppdrag och kan sammankopplas och tolkas som att rektorn på båda skolorna vill 

prioritera tid till att genomföra klassrumsbesök, men att tiden tyvärr inte räcker till.  

Enligt lärare på båda skolorna framhålls vikten med klassrumsbesök för att rektorn ska kunna 

förstå deras arbetssituation och kunna göra riktiga utvärderingar. Vid båda skolorna anser enstaka 

lärare det som ett problem när rektorn inte har tillräcklig insyn i deras verksamhet även inför 
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medarbetarsamtalen Klassrumsbesök anses således nödvändiga för både rektor och lärare på 

skolorna för att rektorn ska få inblick i lärarnas verksamhet. Rektor behöver föra en öppen dialog 

där hon är tillgänglig. Lärarna behöver stöd och återkoppling. Ett positivt samspel med lyhördhet 

och reflektion inspirerar, stimulerar och tydliggör vad som är viktigt och relevant i 

undervisningen. Rektor måste visa omsorg om sin personal genom att bli bättre på 

kommunikation. Trygga motiverade och insiktsfulla lärare arbetar bättre och får eleverna med sig 

genom att de också kan känna sig tryggare. Omsorgen om eleverna och deras olika behov måste 

också prioriteras i en väl fungerande skola. Syftet med klassrumsbesök måste lyftas fram och 

förtydligas så att fokus ligger på klara målsättningar och där utveckling är det centrala istället för 

kontrollmekanismer. Styrdokument för rektor är en ramfaktor som också ger handlingsfrihet som 

trots allt finns mellan lagar och direktiv och läroplan. Det är viktigt att få läraren att reflektera och 

ha en tanke bakom varje lektion som kan kopplas till styrdokument (forskning.se Törnsen). Det 

framgår av lärarna att rektorns pedagogiska ledarskap inte hinns med i så stor utsträckning som 

skulle vara önskvärd så deras förväntningar är stora på rektorns delaktighet i den dagliga 

pedagogiska verksamheten. Samtidigt så anser flertalet av lärarna att rektorerna försöker utöva sitt 

pedagogiska ledarskap i många olika former och ofta i samspel med lärarna. Rektorn och lärarna 

är överens om att rektorn ska stötta dem i pedagogiska frågor och samspela i pedagogiska frågor 

samt att göra uppföljningar. Några lärare och rektor poängterar att elevhälsoteamet och elevvård 

är en viktig komponent vid reflektioner kring undervisningen. Elevsituationen är mycket viktig 

när det gäller samspel, grupper och normer. Stökiga, omotiverade och osäkra elever som kanske 

mobbar varandra kan inte ta till den kunskapsinhämtning som är möjlig. Dessutom störs andra 

mer motiverade elever. Rektorerna i Rapps (2009, s 146-147) studie är inne på samma spår då de 

betonar vikten av att föra pedagogiska samtal med lärarna om undervisning och att där analys och 

synpunkter ingår i undervisningen.  

En annan faktor som omnämns är att rektorn saknar viss tidigare erfarenhet från sin roll som 

rektor och därför har svårare för att få förståelse för lärarnas klassrumssituation. En annan faktor 

som omnämns är vikten av lyhördhet. Rektorns arbetsdag består till stor del av samtal och 

kommunikation med lärarna på skolan genom direkt ansikte mot ansikte dialog (Brüde Sundin, 

2007, s 39-40). I dessa situationer ges det möjlighet för rektorn och lärarna att lyssna på varandras 

åsikter och förena sina ömsesidiga förväntningar och tolkningar (Nilsson, 1996, s 75). Det 

framkommer i studien att både rektor och lärare vill ha fler samtal och möjlighet till dialog med 

rektorn vilket kan kopplas till pedagogiskt ledarskap.  

Elevvårdsarbetet beskrivs som en annan viktig arbetsuppgift. Enligt Backlund (2007, s 42, 89) 

är det rektorn som har huvudansvar för elevhälsan och hur elevhälsan på skolan prioriteras.  
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     I den tidigare forskningen om pedagogiskt ledarskap anses tiden vara en bristvara för rektorn 

och det påverkar rektorns utövande av sitt pedagogiska ledarskap. Tiden är därmed en ram som 

styr och begränsar rektorns pedagogiska ledarskap (Lindblad m.fl.,1999, s 101). Rektorn måste 

prioritera upplägget och strukturen av sitt arbete och vara medveten om hur tiden prioriteras 

(Ludvigsson, 2009, s 121). Det kan enligt Lindblad & Sahlström (1999, s 76) definieras som en 

inre ram då rektorn tolkar ramarnas gränser själv och väljer hur tiden ska disponeras. Tolkningen 

är att det är upp till rektorn själv att prioritera sin tid och sina arbetsuppgifter för att hinna med 

ett aktivt pedagogiskt ledarskap. Frågan som då kan ställas är, bör det verkligen se ut så? Ska inte 

rektorn få bättre förutsättningar än så gällande det pedagogiska ledarskapet och det är ständiga 

debatter där detta ses som rektorns främsta arbetsuppgift? Mycket ansvar ligger dock hos rektorn 

själv genom att rektorn själv delvis kan påverka prioriteringen av sina arbetsuppgifter i sitt 

pedagogiska ledarskap. Ett annat sätt är att öka personalstyrkan eller frigöra resurser på annat 

sätt. Det borde inte vara en tillfällighet att skolinspektionens rapport (2010:115, s 6) visar att 

många rektorer har svårt att leva upp till förväntningarna som ställs på att vara en pedagogisk 

ledare i skolan. Det kan tolkas som att staten måste inse att de kan behöva ändra mängden av 

rektorns ansvarsuppgifter som råder idag så att det finns förutsättningar för att leva upp till 

förväntningarna och inte enbart skylla bristen av tid på rektorerna. Det är viktigt att se och att 

verkligen ta till sig problematiken i rektorsrollen samt att på ett tydligt sätt definiera vad 

pedagogiskt ledarskap innebär. Det kan tyckas paradoxalt att man i skolvärlden inte kan hantera 

ett pedagogiskt problem som detta. Mycket av rektorns tid går åt till annat än det pedagogiska 

ledarskapet som exempelvis administrativa och praktiska arbetsuppgifter som inte hör till det 

pedagogiska ledarskapet och som ofta kan vara oplanerade (Svedberg, 2000, s 191-201). Det är 

något som även framkommer i studien utifrån båda skolorna då lärare framhåller att rektorns 

praktiska och administrativa arbetsuppgifter tar för mycket tid samt att rektorn går 

rektorsutbildning. Att rektorn genomgår en utbildning som är viktig för sin roll måste långsiktigt 

vara bra för förståelsen av och utövandet av det pedagogiska ledarskapet. Rektorn poängterade 

att hon kunde prioritera sina arbetsuppgifter utifrån den tid som hon har till förfogande. 

Tidsbristen medför att rektorn inte hinner visats i verksamheten i den mån som rektorn önskar 

(Viggosson, 1998, s 180-181) vilket även framkom i vår undersökning. 

Det framgår av både rektorn och lärarna på skolorna att det är rektorn som är ytterst ansvarig 

för att styrdokumenten förstås och efterlevs på skolan. Både rektorn och lärare anser att rektorn 

ska förtydliga styrdokumenten för lärarna så att alla arbetar mot samma mål enligt samma 

riktlinjer. Lärarna menar att styrdokumenten är svårtolkade och att rektorn ska förtydliga 

styrdokumenten för lärarna så att alla arbetar mot samma mål enligt samma riktlinjer. Att 
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styrdokumenten anses otydliga kan bero på att staten inte har definierat vad dem menar med 

rektorns pedagogiska ledarskap och att ansvaret hamnar hos rektorn själv att definiera begreppet 

pedagogiskt ledarskap (Rapp, 2009, s 180-181; Schartau, 1993, s 211). Då rektorns pedagogiska 

ledarskap inte är tydligt definierat i styrdokumenten kan det orsaka förvirring hos såväl rektorer 

och lärare. Skillnaderna i målsättning kan komma att variera mellan skolor i samma kommun eller 

mellan skolorna i olika kommuner.  Skillnader i undervisningskvaliteten kan bli en av de allvarliga 

följderna. Det framkommer även av Viggosson (1998, s 63-64) som poängterar att det inte står 

hur rektorn ska genomföra sitt pedagogiska ledarskap och att det blir upp till rektorn själv att 

tolka hur det pedagogiska ledarskapet ska genomföras i verkligheten. Rapp (2009, s 180-181) 

anser att staten behöver förtydliga vad dem menar med rektorns pedagogiska ledarskap för att 

underlätta arbetet för rektorn. Styrdokumenten kan ses som en yttre ram där rektorn har direktiv 

att följa men där rektorn själv får tolka innehållet och lägga upp sin tid vilket kan tolkas som en 

inre ram (Lindblad & Sahlström, 1999, s 76).  

Rektors yrkesroll kan beskrivas som ett korstryck av förväntningar och krav både från skolan 

och från staten och kommun. Utifrån både rektorn och lärarna är rektorn fast i ett korstryck. En 

konsekvens är att det pedagogiska ledarskapet blir lidande på grund av korstrycket. En bättre och 

fortgående dialog eller tydligare kommunikation på skolan så att förväntningarna från lärare och 

hur rektor upplever sitt utövande av ledarskapet är önskvärd. Rektorns korstryck kan kopplas till 

Svedbergs definition av korstryck då han anser att rektorns arbetsuppgifter påverkas av både krav 

uppifrån politikerna och underifrån lärarna samtidigt som det finns motsättningar mellan 

administrativa, den pedagogiskt-professionella och den samhälleliga delen (Svedberg, 2000, s 42). 

Rektorn hamnar i ett korstryck mellan en inre-och yttre legitimitet exakt som både rektorn och 

lärarna på skola A och skola B beskrivit. Enligt Schartau (1993, s 51) medför korstrycket att 

rektorn leds uppifrån av politikerna och ska förverkliga politikernas krav på skolan samtidigt som 

rektorn ska leda skolans anställda i egenskap av chef. Detta bidrar till att rektorns roll är 

komplicerad och relativt otydlig i en kombination mellan olika intressen med intressekonflikter 

både uppifrån politikerna och underifrån via lärarna (Svedberg, 2000, s 46-47). En kärna i 

rektorns pedagogiska ledarskap blir därmed att balansera upp olika problem som korstrycket 

medför och samtidigt hantera akuta problem som uppstår i vardagen. Det kan återkopplas till 

rektorns tidsbrist då korstrycket medför fler varierade arbetsuppgifter, som även kan vara 

oförutsägbara och som rektorn ska pressa in i sitt fullspäckade tidschema. 

Det framgår av undersökningen att det pedagogiska ledarskapet idag fortfarande anses vara 

prioriterat och samtidigt är svårt att genomföra i den komplexa rektorsrollen. Detta stämmer väl 

med slutsatserna av Nestors studie av situationen fram till 1989.  
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Det uttrycks tydliga förväntningar bland lärare på att rektorn i sin roll ska vara delaktig och 

involverad i skolans pedagogiska frågor och rektorerna har också som mål att pedagogiken skall 

ingå i deras ledarskap. Det som också framkommer av undersökningen är att rektorerna upplever 

att de inte hinner prioritera det pedagogiska ledarskapet, främst i form av klassrumsbesök och 

pedagogiska samtal. Detta beror främst på att de inte har tid och samtidigt har för många olika 

arbetsuppgifter i sitt dagliga arbete. Det är också ganska tydligt att rektorerna gör sitt bästa för att 

prioritera och hantera situationen, bland annat genom att sätta mål enligt sin tolkning av 

styrdokumenten, ibland i samtal med lärarna.  

Frågan är också det pedagogiska ledarskapets innehåll, hur det utövas och fungerar i 

praktiken? Enligt majoriteten av lärarna hinner rektorerna med att sätta mål, och att till viss del 

vara delaktiga i det pedagogiska arbetet och att ha samtal med lärarna om mål och undervisning, 

både i grupp och individuellt. Därmed är den av rektorerna upplevda situationen i verkligheten 

kanske inte riktigt lika allvarlig utan utövandet av det pedagogiska ledarskapet tycks motsvara 

förväntningarna hos flera av lärarna. 

Så flertalet av lärarna och även rektor uttrycker trots sin osäkerhet om innehållet i begreppet 

pedagogiskt ledarskap att rektor utövar ett pedagogiskt ledarskap genom målstyrning, 

pedagogiska samtal i grupp och individuellt och till viss del även genom klassrumsbesök, 

utvärdering av undervisningen och även elevens resultat, exempelvis genom samarbete med 

elevhälsan. Enligt den definition som ges i olika styrdokument, t.ex. av Skolinspektionen, så ingår 

eller påverkar egentligen också de flesta arbetsuppgifter som rektorn har ansvar för mer eller 

mindre i det pedagogiska ledarskapet. Man kan misstänka att samhällets omvandling med ökande 

krav på kostnadsstyrning och administrativa krav i kommunala verksamheter under 1990-2000-

talen har påverkat möjligheterna för rektorsrollen att prioritera det pedagogiska ledarskapet. På 

senare år har också konkurrensen med friskolor ökat trycket på de kommunala skolornas ledning 

att visa goda resultat i lärande och betyg för att vara attraktiva för eleverna. Samtidigt har 

sannolikt behovet av kostnadskontroll ökat både bland politiker och rektor. Detta kan totalt sett 

ha påverkat rektorns pedagogiska ledarskap, både positivt genom medvetenhet om modernare 

undervisningsmetoder, datorbaserad undervisning mm. bland rektorer och negativt på grund av 

att mer tid skall läggas på kostnadskontroll och andra administrativa arbetsuppgifter. 

Att rektor har tid för de prioriterade administrativa arbetsuppgifterna som kostnadskontroll 

och personalvård är samtidigt en förutsättning för att det pedagogiska ledarskapet och 

undervisningen på skolan skall kunna utvecklas eftersom erfarna lärare måste stödjas och resurser 

tillföras vid behov så att de inte slutar sitt arbete på skolan.    
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Frågan är också om det är ett problem att den generella definitionen av pedagogiskt ledarskap 

är otydlig även om den är kritisk för förståelsen bland både rektorn och lärarna på en enskild 

skola. Det kanske viktigaste för rektorsrollen och skolans undervisning, utveckling och resultat är 

att både rektor och lärare har samma förståelse av vad rektorns roll på deras skola är och vad de 

uppfattar som rektorns pedagogiska ledarskap, till exempel vilka mål, verktyg och resurser som 

behövs för att uppnå uppställda mål.  

För rektorns roll är det sannolikt viktigare att ha en tydlig generell definition av det 

pedagogiska ledarskapet så att det yttre korstrycket från politiker och högre rektor kan minskas. 

Det är viktigt att all politiker har samma förståelse av rektorns roll och ansvar för det pedagogiska 

ledarskapet på skolorna. Därmed kan man också sätta realistiska mål för rektorsrollen och 

utveckla gemensamma styrdokument för alla rektorer i en kommuns skolor samt planera för 

nödvändiga resurser och utbildning av rektorerna.    
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9. Konklusion  

Resultatet i denna studie riktar sig mot att begreppet pedagogiskt ledarskap är ett begrepp som är 

svårt att definiera och innefattar många olika aspekter och kan utövas på många olika sätt. Av 

resultatet framgår det att det finns tre ramar som påverkar rektorns förutsättningar för att 

genomföra sitt pedagogiska ledarskap. Ramarna tid och tydlighet i styrdokument för skolan samt 

rektorns korstryck är viktiga och begränsande för rektorns pedagogiska ledarskap. Ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv upplever rektor att de försöker genomföra sitt ansvar för det 

pedagogiska ledarskapet och att förväntningarna hos lärarna är stora på att rektorn sätter mål och 

är delaktig och lyssnande. Lärarna har förståelse för rektorns komplexa roll och att andra 

arbetsuppgifter som rektorn har ansvar för begränsar möjligheten att utöva det pedagogiska 

ledarskapet. Samtidigt uppfattar lärarna som att rektor verkligen försöker att prioritera och utövar 

det pedagogiska ledarskapet samt att de är delaktiga i det pedagogiska arbetet.   

Det vore intressant att få studera frågorna om rektorns ledarskap i ett större perspektiv och 

inkludera fler skolor och fler lärare på varje skola. Vidare vore det intressant att utforska 

situationer ur ett elevperspektiv för att se om eleverna på skolan vet vad rektorns roll och 

pedagogiska ledarskap innebär. Ett annat alternativ är även att rikta blickarna uppåt och intervjua 

huvudmän för att få ytterligare en dimension av begreppet. En kvantitativ metod som enkäter 

skulle kunna användas för att få en större mängd informanter till studien. Till sist vore det 

intressant att observera rektorer för att se hur deras arbetsdagar verkligen ser ut med.  

En fråga som kan ställas är hur rektorn ska kunna utöva sitt pedagogiska ledarskap i den mån 

både hon själv och de flesta lärarna på skolorna önskar? Vad krävs för att rektorerna ska kunna 

leva upp till förväntningarna som ställs uppifrån på att vara en pedagogisk ledare i skolans 

verksamhet? Utifrån studiens resultat påvisas det att en förändring måste ske framöver 

beträffande definitionen av begreppet pedagogiskt ledarskap för att rektorns roll och 

undervisningssituationen ska bli enhetlig, överskådlig samt ha en chans att nå en hög kvalitativ 

nivå.  
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11. Bilagor  

Bilaga 1: Kontaktbrev  

Hej! 

Vi heter Helene Mortimer och Jenny Enqvist Pettersson och läser examensterminen på 

lärarprogrammet vid Uppsala Universitet.  Därmed håller vi nu på med vårt slutgiltiga 

examensarbete. I den nya läroplanen och skollagen betonas rektorns pedagogiska ledarskap mer 

och mer som en av de angelägnaste delarna i rektorns uppdrag och därför har vi valt att skriva 

om rektorns pedagogiska ledarskap. Vi har valt att använda oss av halvstrukturerade intervjuer 

som metod och använder oss av en intervjuguide med frågeställningar som är indelade i olika 

områden. De områden som är aktuella för rektorer och lärare är rektorns pedagogiska ledarskap.  

Fokus under intervjun för rektorer kommer att ligga på de tankar och uppfattningar du har om 

ditt pedagogiska ledarskap och för dig som lärare vilka tankar och uppfattningar du har om 

rektorns pedagogiska ledarskap. Vår förhoppning är att intervjua dig som är rektor och dig som 

är lärare på samma skola. Då helst få möjlighet att intervjua fyra lärare på er skola och dig som är 

rektor där  

Tack på förhand för din tid och vi ser fram emot att få ta del av dina synpunkter och tankar 

om rektorns pedagogiska ledarskap till vårt examensarbete. Vi hoppas på ett gott samarbete och 

återkommer snarast om intervjutid samt eventuella frågor om intervjun. Vänligen hör av dig 

snarast om du har möjlighet att ställa upp på en intervju.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Helene Mortimer och Jenny Enqvist Pettersson  
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Bilaga 2. Intervjuguide rektor  

 
Syfte  

Syftet med studien är att undersöka och försöka förtydliga hur rektor och lärare idag uppfattar 

rektorns pedagogiska ledarskap på två kommunala skolor 

 
Frågeställningar  
 

 Hur uppfattar rektorer och lärare på kommunala skolor vad rektorns pedagogiska 

ledarskap innebär formellt? 

 Hur uppfattar rektorer och lärare på kommunala skolor att rektorns pedagogiska 

ledarskap utövas i verkligheten? 

 Vilka ramar påverkar rektorns pedagogiska ledarskap på kommunala skolor? 

Huvudtema 1: Uppvärmningsfrågor  

Undertema: Om skolan  

 Hur många skolor är du rektor för? 

 Vilka årskurser har ni på denna skola?  

Undertema: Utbildning 

 Vilken utbildning har du? 

 När fullföljde du den och var läste du den? 

 Har du läst rektorsutbildningen? Eller läser du rektorsutbildningen nu?  

 När och var läste du din rektorsutbildning och hur länge pågick den räknat utifrån 

heltid/halvfart?  

 Innehåller rektorsutbildningen något om rektorns pedagogiska ledarskap?  

 Har du gått någon annan utbildning som är relevant för din rektorsroll?    

Undertema: Arbetserfarenhet  

 Kan du berätta om din nuvarande tjänst och vilka uppgifter som kopplas det har till 

rektorns pedagogiska ledarskap?  

 Hur länge har du arbetat som rektor?  
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Huvudtema 2: Vad rektorns pedagogiska ledarskap innebär  

Undertema: Begreppet rektorns pedagogiska ledarskap 

 Hur skulle du definiera ditt pedagogiska ledarskap som rektor?  

 Vad innebär ”rektorns pedagogiska ledarskap” för dig? 

  Hur tolkar du rektorns pedagogiska ledarskap utifrån styrdokumenten?  

 

Huvudtema 3: Rektorns utövande av pedagogiskt ledarskap på skolan 

Undertema: Arbetet med rektorns pedagogiska ledarskap 

 Hur arbetar du med ditt pedagogiska ledarskap?  

 Kan du ge något mer konkret exempel på hur du arbetar med ditt pedagogiska 

ledarskap?  

 Hur ser ditt pedagogiska ledarskap ut i verkligheten på skolan?  

Undertema: Samarbete mellan lärare och rektor i rektorns pedagogiska ledarskap 

 När förekommer samarbete mellan dig och lärare kopplat till rektorns pedagogiska 

ledarskap? 

Kan du ge något konkret exempel?  

 Hur fungerar samarbetet mellan dig och lärare gällande ditt pedagogiska ledarskap? 

 Vilken uppfattning tror du att lärarna på skolan har på rektorns pedagogiska ledarskap? 

 Vilka förväntningar tror du att lärarna på skolan har på rektorns pedagogiska ledarskap? 

Undertema: Faktorer och förutsättningar för rektorns pedagogiska ledarskap  

 Vilka faktorer påverkar ditt pedagogiska ledarskap?  

På vilket sätt?  

 Vilka förutsättningar påverkar ditt pedagogiska ledarskap?  

              På vilket sätt?  
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Bilaga 3. Intervjuguide lärare  

Huvudtema 1: Uppvärmningsfrågor  

Undertema: Utbildning 

 Vilken utbildning har du?  

 Vilken åldersinriktning har du och vilka ämnen har du som inriktning?  

 Innehåller lärarutbildningen något om rektorns pedagogiska ledarskap?  

Undertema: Arbetserfarenheter  

 Vad har du arbetat med innan du började som lärare på befintliga skolan? 

 Kan du berätta om din nuvarande tjänst? 

 Hur länge har du arbetat som lärare och på vilka andra skolor? 

Huvudtema 2: Vad rektorns pedagogiska ledarskap innebär  

Undertema: Begreppet rektorns pedagogiska ledarskap 

 Hur skulle du definiera rektorns pedagogiska ledarskap?  

 Vad innebär ”rektorns pedagogiska ledarskap” för dig? 

  Hur tolkar du rektorns pedagogiska ledarskap utifrån styrdokumenten?  

Huvudtema 3: Rektorns utövande av pedagogiskt ledarskap på skolan 

Undertema: Arbetet med rektorns pedagogiska ledarskap 

 Hur arbetar rektorn med sitt pedagogiska ledarskap?  

 Kan du ge något mer konkret exempel på hur rektorn arbetar med ditt pedagogiska 

ledarskap?  

 Hur ser rektorns pedagogiska ledarskap ut i verkligheten på skolan?  

Undertema: Samarbete mellan lärare och rektor i rektorns pedagogiska ledarskap 

 När förekommer samarbete mellan dig och rektorn kopplat till rektorns pedagogiska 

ledarskap? 

Kan du ge något konkret exempel?  

 Hur fungerar samarbetet mellan dig och rektorn gällande rektorns pedagogiska ledarskap? 

 Vilka uppfattningar har du angående rektorns pedagogiska ledarskap på din skola? 

 Vilka förväntningar har du angående rektorns pedagogiska ledarskap på din skola? 

 

 



63 
 

Undertema: Faktorer och förutsättningar för rektorns pedagogiska ledarskap  

 Vilka faktorer påverkar rektorns pedagogiska ledarskap?  

På vilket sätt?  

 Vilka förutsättningar påverkar rektorns pedagogiska ledarskap?  

              På vilket sätt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 


